
STATUT STOWARZYSZENIA PLAC SOLIDARNOŚCI 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Plac Solidarności, w dalszych postanowieniach 

statutu zwane Stowarzyszeniem. Do promocji i rozpoznawalności może używać znaków 

graficznych w postaci logo lub innych. 

2. Siedzibą stowarzyszenia jest miejscowość Szczecin. Terenem działania jest Rzeczpospolita 

Polska. 

3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw, 

zgodnie z zasadami prawa miejscowego. 

4.  Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony i posiada osobowość prawną. 

Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach 

(Dz.U. z 2001, Nr 79, poz.855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.  

5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji 

o podobnych celach statutowych. 

6. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Dla realizacji 

celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Pracownikiem może być 

każdy członek Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.  

 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

 

§ 2 

 

Celami Stowarzyszenia są: 

1. działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, a także zwiększenia 

świadomości obywateli, 

2.  realizacja programów i podejmowanie działań mających na celu obronę praw 

obywatelskich i mniejszości społecznych, w tym w szczególności: etnicznych, narodowych, 

religijnych, językowych, seksualnych, osób z niepełnosprawnościami oraz samodzielnie 

wychowujących dzieci, osób starszych i małoletnich, ofiar przemocy seksualnej, ofiar 

przemocy domowej,   

3. promocja i organizacja wolontariatu,  

4. tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu podnoszenie świadomości 

prawnej i społecznej obywateli, zwiększających ich zaangażowanie w życie lokalnych 

społeczności, wyrównywanie szans 

5. organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, 

6. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 

promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób pozostających bez pracy lub osób 

zagrożonych jej utratą, 

7. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 

organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu terytorialnego, 

8. działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom 

społecznym,  

9. podtrzymywanie tradycji narodowej, kulturowej i obywatelskiej oraz działania na rzecz 



integracji europejskiej, 

10. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

11. tworzenie i realizowanie programów w zakresie prowadzonej przez Stowarzyszenie 

działalności charytatywnej, 

12. tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu zapobieganie przemocy 

wobec zwierząt oraz przeciwdziałaniu ich bezdomności. 

13.  kształtowanie i rozwijanie świadomości obywateli w zakresie posiadanego przez nich 

prawa do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ochrony interesów ekonomicznych, informacji i 

edukacji, ochrony prawnej, reprezentacji, równouprawnienia oraz prowadzenie działań 

zmierzających do zabezpieczenia tych praw. 

 

§ 3 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez: 

 

1. opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do rodzin i osób w trudnej 

sytuacji materialnej i życiowej,  

2. działalność szkoleniową mającą na celu wdrożenie programów Stowarzyszenia 

3. tworzenie centrum wolontariatu: organizację szkoleń dla wolontariuszy, tworzenie bazy 

danych wolontariuszy, 

4. działalność wydawniczą,  

5. przyjmowanie skarg na łamanie praw przez instytucje państwowe i samorządowe, 

nawiązywanie kontaktów z mniejszościami społecznymi i zapewnienie im pomocy prawnej 

i merytorycznej w zakresie egzekwowania swoich praw, reprezentowanie członków 

i prezentowanie ich opinii wobec władz i innych instytucji, organizacji gospodarczych, 

środków masowego przekazu i organizacji społecznych, 

6. organizowanie konferencji, debat, seminariów, warsztatów, wyjazdów studyjnych itp., 

7. organizowanie imprez, koncertów, w tym mających na celu promocję działalności 

statutowej Stowarzyszenia,  

8. wymianę i edukację kulturalną,  

9. współpracę międzyregionalną i międzynarodową, 

10. współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi,  

11. współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi,  

12. prowadzenie własnej działalności charytatywnej.  

§4 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych 

w odrębnych przepisach, dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie 

na realizację celów statutowych. 

2. Stowarzyszenie może również prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego, 

na zasadach określonych ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dochód z działalności 

przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów statutowych.  

3. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zgromadzenie Członków 

zwykłą większością głosów. 

 

 

 



 

 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE-PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§ 5 

 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być 

jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.  

 

§ 6 

 

Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych. 

§ 7 

 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej 

Polskiej oraz cudzoziemiec, również niemający miejsca zamieszkania na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, który:  

a/ złoży pisemną deklarację członkowską, 

b/ przedstawi opinię 2 członków Stowarzyszenia. 

c) uzyska akceptację Zarządu (uchwała o przyjęciu). 

2. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd  

Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w formie uchwały. 

 

 

§ 8 

 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna 

zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub 

merytoryczną w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.  

2. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji 

Zarządu Stowarzyszenia. 

3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem 

Stowarzyszenia. 

 

§ 9 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny 

wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 

2. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek co najmniej 10 członków 

Stowarzyszenia. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później 

niż w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

 

§ 10 

 Członkowie zwyczajni mają prawo: 

1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, 

2) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 

3) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, 

4) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.  



 

 

 

§ 11 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

1) brać udział w działalności Stowarzyszenia i realizować jego cele, 

2) przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

3) regularnie opłacać składki, 

4) dbać o majątek i dobre imię Stowarzyszenia; 

5) przyczyniać się do rozwoju i propagowania celów Stowarzyszenia. 

 

§ 12 

 

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa 

wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach 

Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 

przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

3. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich. 

 

§ 13 

 

1. Na rzecz Stowarzyszenia, poza członkami Stowarzyszenia, mogą ochotniczo i bez 

wynagrodzenia wykonywać świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy wolontariusze. 

2. Świadczenia są wykonywane przez wolontariuszy na zasadach określonych w przepisach 

o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

§ 14 

 

Utrata członkostwa następuje na skutek: 

1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu /dopuszcza się złożenie rezygnacji w formie 

elektronicznej/, 

2. śmierci członka Stowarzyszenia, 

3. utraty osobowości prawnej przez osoby prawne, 

4. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 

5. wykluczenia przez Zarząd z powodu: 

5.1. łamania Statutu, regulaminów lub uchwał, bądź też ze względu na działanie na szkodę  

Stowarzyszenia 

5.2. nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,  

5.3. notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,  

5.4. niepłacenia składek przez trzy kolejne miesiąca,  

5.5. na pisemny wniosek 2 członków Stowarzyszenia z wyżej wymienionych powodów, 

5.6 nieusprawiedliwionej nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Członków. 

 

§ 15 

 

1. Usunięcia członka na podstawie złożonej rezygnacji dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie 

później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia rezygnacji. 

2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub 

pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego 



Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie 

jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania 

jest ostateczna. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 

§ 16 

 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zgromadzenie Członków, zwane „Walnym Zgromadzeniem” 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna. 

2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze 

postanowienia statutu stanowią inaczej. 

3.  Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór następuje 

spośród nieograniczonej liczby kandydatów, w głosowaniu tajnym. 

4. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić bez ograniczeń. 

5. W przypadku ustąpienia, wykluczenia, skreślenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia 

w trakcie kadencji, skład osobowy uzupełniany jest w drodze kooptacji. Liczba 

dokooptowanych na tych zasadach członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków 

pochodzących z wyboru. Kadencja dokooptowanych członków kończy się wraz z kadencją 

członków Zarządu pochodzących z wyboru. 

 

§17 

 

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu 

biorą udział: 

a) z głosem stanowiącym-członkowie zwyczajni, 

b) z głosem doradczym-członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście. 

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

3. Walne Zgromadzenie zwyczajne jest zwoływane raz na trzy lata przez Zarząd 

Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków 

co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania /pismem, smsem lub mailem/. 

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez 

Zarząd z jego inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 

1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością 

głosów w obecności   przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. W przypadku braku 

przynajmniej połowy ogólnej liczby członków, zarząd może zwołać drugie Walne 

Zgromadzenie nie wcześniej jak po trzydziestu minutach od otwarcia Walnego Zgromadzenia. 

W takim przypadku decyzje zapadają zwykłą większością głosów obecnej liczby członków.  

Głosowanie jest jawne, chyba że zarząd postanowi inaczej. 

6. Uchwała o zmianie statutu oraz uchwała o likwidacji Stowarzyszenia, podejmowane są  

większością 2/3 głosów przy obecności ponad ½ liczby członków uprawnionych do  

udziału w Walnym Zgromadzeniu w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg  

obecności ponad połowy członków nie obowiązuje. 

7. Głosowanie jest jawne. Na wniosek ¼ liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia  



można zarządzić głosowanie tajne. Głosowanie tajne zarządza się również przy  

podejmowaniu uchwał w sprawach personalnych, przez co rozumie się też głosowanie  

w sprawie wykreślania lub skreślenia z listy członków.  

8. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos. 

 

§ 18 

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą: 

1) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 

2) uchwalania zmian statutu, 

3) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia, w tym wybór członków zarządu w 

liczbie od 3 do 5, 

4) wyznaczenie pierwszego terminu posiedzenia członków zarządu i członków komisji 

rewizyjnej, 

5) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

6) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

7) uchwalanie budżetu, 

8) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 

9) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków   

Stowarzyszenia lub jego władze, 

10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

11) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 

12) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach 

nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia. 

 

§ 19 

 

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami 

Walnego Zgromadzenia, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 

2. Zarząd składa się od 3 do 5 osób, w tym Prezesa i dwóch Wiceprezesów. W przypadku 

przeprowadzania głosowań podczas podejmowania uchwał przez Zarząd Stowarzyszenia, przy 

równomiernym rozkładzie głosów, decyduje głos Prezesa Stowarzyszenia. 

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. 

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub każdy z członków Zarządu. Posiedzenia zarządu mogą 

odbywać za pomocą środków elektronicznych / elektroniczna video- konferencja /. 

4. Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w szczególności w sprawach 

majątkowych wymagany jest podpis Prezesa zarządu działającego jednoosobowo lub dwóch 

członków Zarządu działających łącznie. 

5. Przy zobowiązaniach, których wartość przekracza 1.000,00 złotych/słownie: tysiąc złotych/ 

do ich ważności wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. 

6. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje. 

 

 

 

§ 20 

 

Do kompetencji Zarządu należą: 

1) realizacja celów Stowarzyszenia, 

2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia, 

3) sporządzanie planów pracy i budżetu, 



4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 

5) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia, 

6) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń  na rzecz 

Stowarzyszenia, 

7) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz; stowarzyszenie na zewnątrz może 

jednoosobowo reprezentować każdy z członków zarządu, 

8) zwoływanie Walnego Zgromadzenia, 

9) przyjmowanie i skreślanie członków, 

10) zgłaszania zmian w statucie na Walnym Zgromadzeniu. 

 

§21 

 

Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biura i zatrudniać pracowników.  

§ 22 

 

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 

Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna jest powoływana przez Walne Zgromadzenie 

Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz 

sekretarza.   

§ 23 

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrolowanie działalności Zarządu, 

2) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu, 

3) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia lub zwołanie 

posiedzenia Zarządu, 

4) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia, 

5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu. 

 

§ 24 

 

Komisja Rewizyjna to organ odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w 

zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie Komisji 

Rewizyjnej: 

1) nie mogą być członkami Zarządu stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa 

lub podległości służbowej, 

2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane 

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

ROZDZIAŁ V 

MAJĄTEK I FUNDUSZE 

 

§ 25 

 

1.Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:  

a) składki członkowskie, 

b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu, 



c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty. 

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. 

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje 

Zarząd. 

§ 26 

 

Stowarzyszenie może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza. 

 

 

§ 27 

 

W działalności Stowarzyszenia zabronione jest: 

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku 

do jej członków, członków władz Stowarzyszenia lub pracowników oraz osób, z którymi 

członkowie, członkowie władz Stowarzyszenia oraz pracownicy organizacji pozostają 

w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa 

lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej 

do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych 

dalej "osobami bliskimi", 

b) przekazywanie jego majątku na rzecz członków, członków władz Stowarzyszenia 

lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 

w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków władz Stowarzyszenia 

lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 

chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, 

d) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, 

członkowie jego władz lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w 

stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

ROZDZIAŁ VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 28 

 

1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa 

sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy 

Prawo o Stowarzyszeniach. 

 

 

Statut został przyjęty na posiedzeniu członków stowarzyszenia w dniu 28.02.2020 roku w 

Szczecinie w głosowaniu jawnym. W głosowaniu brało udział siedem osób. Statut został 

przyjęty jednogłośnie.  

 

Lista obecnych w załączeniu: 


	1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 2. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia. Przyjęcia nowych cz...

