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Statut Stowarzyszenia  

„FORMACJA” 
 

Rozdział I 
 

POSTANOWIENIE OGÓLNE 
 

§ 1 
 

1. Organizacja nosi nazwę: Stowarzyszenie „FORMACJA”, zwane dalej Stowarzyszeniem. 
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Długojów, gmina Zagnańsk woj. Świętokrzyskie. 
 

§ 2 
 

1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. 
2. Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną. 
3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo  

o Stowarzyszeniach (wraz z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu. 
 

§ 3 
 

1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 
2. Stowarzyszenie może tworzyć sekcje, komitety społeczne i honorowe, określając ich 

strukturę, kompetencje, i zakres działania. 
3. Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji o podobnym charakterze i celach 

działania. 
 

§ 4 
 

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami. 

 
§ 5 

 
1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.  
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 
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Rozdział II 
 

CELE, SPOSOBY I ŚRODKI DZIAŁANIA 
 

§ 6 
 

1. Celem Stowarzyszenia jest: 
a) zrzeszanie ludzi dobrej woli, którzy pragną aktywnie wychodzić do dzieci, młodzieży i 

dorosłych, szczególnie: 
1. tzw. nieprzystosowanych, wykluczonych, ofiar przemocy, niepełnosprawnych, 
2. pozostających w systemie pieczy zastępczej  
3. niepotrafiących lub niemogących odnaleźć się w społeczeństwie 
4. odrzucanych przez społeczeństwo 
5. zagrożonych uzależnieniem lub będących uzależnionymi 
6. potrzebujących pomocy 

 
 

b) służba najbardziej potrzebującym poprzez: 
1. działalność profilaktyczną 
2. poszukiwanie wraz z innymi drogi samorealizacji i własnego rozwoju 
3. wspieranie i propagowanie działalności artystycznej młodych 
4. zakładanie i prowadzenie dzieł resocjalizacyjnych, rehabilitacyjnych, edukacyjnych, 

terapeutycznych oraz duszpasterskich dla osób potrzebujących 
5. inicjowanie, prowadzenie i wspieranie wszelkiego rodzaju działań kulturalnych, 

edukacyjnych, pro zdrowotnych, profilaktycznych, rekreacyjnych, ekonomicznych i 
ekologicznych oraz działalności charytatywnej, pomocy społecznej, mających na celu 
dobro i rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych 

 
c) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych 

rodzin i osób 
d) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 
e) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 
f) działalność charytatywna 
g) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 
h) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 
i) ochrona i promocja zdrowia 
j) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 
k) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy 
l) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 

praw dziecka 
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m) nauka, edukacja, oświata i wychowanie 
n) wypoczynek dzieci i młodzieży 
o) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 
p) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 
q) promocji i organizacji wolontariatu 
r) porządek i bezpieczeństwo publiczne 
s) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 
t) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
u) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
v) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 
w) turystyka i krajoznawstwo 
x) upowszechnienie kultury, kultury fizycznej i sportu 
y) podejmowanie działań na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy oraz aktywnych formy 

zwalczania bezrobocia i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 
z) podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ofiar przemocy, lub zagrożonych 

przemocą, w tym rehabilitacja psychiczna, medyczna, zawodowa i społeczna 
aa) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska 
bb) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich 
cc) promowanie regionu i kultywowanie tradycji. 

 
 

§ 7 
 

Działalność Stowarzyszenia Pomocy Uzależnionym „Formacja” jest inspirowana duchem wiary, 
szczególnie opierając się na doświadczeniach i pracy Matki Teresy z Kalkuty, św. brata Alberta – 
słudze ubogich, oraz św. Franciszka z Asyżu. 
 

§ 8 
 

1. Stowarzyszenie FORMACJA realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

a) poznawanie i propagowanie duchowości wśród swoich członków 
b) organizowanie konferencji, zjazdów, odczytów, seminariów, sympozjów, szkoleń, kursów, 

dni skupienia, akcji i imprez okolicznościowych 
c) wydawanie oświadczeń oraz podejmowanie inicjatyw i interwencji, w sprawach 

dotyczących osób otaczanych opieką stowarzyszenia, u właściwych władz (szkolnych, 
terenowych, gminnych, samorządowych, sądowniczych i więziennych) 

d) prowadzenie poradni, ośrodków leczenia uzależnień, świetlic, telefonu zaufania, 
organizowanie pomocy medycznej, tworzenie punktów S.O.S. oraz wszelkich innych 
działań służących potrzebującym 

e) prowadzenie działalności z zakresu poradnictwa, terapeutycznej, wydawniczej, 
edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej, oznaczonych w Polskiej Klasyfikacji Działalności 
numerami: 
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58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację 
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 
87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem 
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych 

f) działania własne oraz we współpracy i na zlecenie organów administracji państwowej i 
samorządowej, Kościołem katolickim i związkami wyznaniowymi, organizacjami, osobami 
fizycznymi i prawnymi krajowymi i zagranicznymi. 

g) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz rozwoju 
demokracji lokalnej 

h) prowadzenie działalności pożytku publicznego i wolontariatu, zgodnie z ustawą z dnia 24 
kwietnia 2003 r. (Dz. U z dnia 29 maja 2003 r.) poprzez działanie na rzecz pomocy 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalność charytatywną, działalność na 
rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka 

i) udzielanie stypendiów osobom indywidualnym. 
 

§ 9 
 

Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia honorowe i nadawać je osobom fizycznym, 
prawnym oraz instytucjom zasłużonym dla celów realizowanych przez Stowarzyszenie lub dla 
samego Stowarzyszenia. 
 

Rozdział III 
 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 
 

§ 10 
 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
a) zwyczajnych 
b) wspierających 
c) honorowych 
d) sympatyków. 
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§11 
 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna po 
złożeniu deklaracji członkowskiej, przyjęciu /z wyjątkiem członków założycieli/ w poczet 
członków uchwałą Zarządu Stowarzyszenia. 

2. Przy zastosowaniu postanowień art. 3 ust. 2 Ustawy Prawo o stowarzyszeniach członkiem 
zwyczajnym może być także małoletni w wieku 16-18 lat mający ograniczoną zdolność do 
czynności prawnych. 

 
§ 12 

 
1. Członek zwyczajny ma prawo: 

a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia 

b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia 

c) korzystać z pomocy i mienia Stowarzyszenia 

d) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia i domagać się ich 
rozpatrzenia 

e) uczestniczyć w krajowych i zagranicznych działalności Stowarzyszenia Formacja. 

 
§ 13 

 
1. Członek zwyczajny ma obowiązek: 

a) stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia 
b) dbać o dobro Stowarzyszenia i brać udział w jego pracach 
c) przestrzegania zasad koleżeńskości we wzajemnych stosunkach między członkami 

Stowarzyszenia 
d) płacić regularnie składki członkowskie. 
 

 
§ 14 

 
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być każda osoba prawna lub fizyczna, która dla 
poparcia jego celów i zadań zadeklaruje chęć pomocy finansowej lub rzeczowej i zostanie przez 
Zarząd przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji. 
 
 
 

§ 15 
 

1. Członek wspierający ma prawo: 
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a) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia 

b) korzystać z pomocy i mienia Stowarzyszenia na zasadach określonych w § 8 

c) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym. 

 
§ 16 

 
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywać się z zadeklarowanych przez siebie świadczeń 
na rzecz Stowarzyszenia. 

 
§ 17 

 
Członek wspierający będący osobą prawną uczestniczy w działalności Stowarzyszenia za 
pośrednictwem swojego przedstawiciela. 

 
§ 18 

 
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla 

realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. 

2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków. 

3. Członek honorowy ma prawo: 

a) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia 

b) korzystać z pomocy i mienia Stowarzyszenia 

c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia i domagać się ich 
rozpatrzenia 

d) uczestniczyć w krajowych i zagranicznych formach działalności Stowarzyszenia Formacja. 

4. Członek honorowy ma obowiązek: 

a) stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia 

b) dbać o dobro Stowarzyszenia i brać udział w jego pracach 

c) przestrzegania zasad koleżeńskości we wzajemnych stosunkach między członkami 
Stowarzyszenia. 

5. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich. 
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§ 19 
 

1. Członkiem sympatykiem Stowarzyszenia może zostać młodzież w wieku 13-16 lat po 
zadeklarowaniu chęci należenia do grona sympatyków Stowarzyszenia. 

 
2. Sympatyk Stowarzyszenia ma prawo korzystać z pomocy i mienia Stowarzyszenia. 

3. Członek sympatyk ma prawo: 

a) korzystać z pomocy i mienia Stowarzyszenia. 

4. Członek sympatyk ma obowiązek: 

a) stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia 

b) dbać o dobro Stowarzyszenia i brać udział w jego pracach 

c) przestrzegania zasad koleżeńskości we wzajemnych stosunkach między członkami 
Stowarzyszenia. 

5. Członek sympatyk zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich. 

§ 20 
 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa wskutek: 
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie. 

Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań 
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego 

osoba prawną 
c) wykluczenia ze Stowarzyszenia w wyniku prawomocnego postanowienia Sądu 

Koleżeńskiego lub uchwały Zarządu Stowarzyszenia za prowadzenie działalności rażąco 
sprzecznej z niniejszym statutem lub popełnienie czynu, który dyskwalifikuje daną osobę, 
jako członka Stowarzyszenia 

d) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu Powszechnego orzekającego karę 
dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych 

e) wniosku członków zarządu na Walnym Zebraniu Członków na skutek, co najmniej 
trzyletniego braku uczestnictwa członka w działaniach Stowarzyszenia oraz/lub trzykrotnej 
z rzędu nieobecności na Zwyczajnych Walnych Zebraniach Członków. 

2. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust.1 pkt. c) strona zainteresowana ma 
prawo złożyć pisemne oświadczenie wyjaśniające. 

3. Od postanowień Sądu Koleżeńskiego i uchwał Zarządu członkowi służy odwołanie do 
Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia postanowienia. 
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§ 21 
 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Stowarzyszenia może zwolnić członka z 
obowiązku opłacania składek członkowskich. 

2. Składek członkowskich nie pobiera się od młodzieży uczącej się nieosiągającej własnych 
dochodów, oraz osób bezrobotnych. 

 
Rozdział IV 

 
WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 
§ 22 

 
Władzami Stowarzyszenia są: 
1. Walne Zebranie Członków  
2. Zarząd  
3. Komisja Rewizyjna  
4. Sąd Koleżeński 

 
§ 23 

 
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które może być zwoływane w trybie 

zwyczajnym lub nadzwyczajnym. 
2. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz do roku. 
3. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 

 
§24 

 
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków zwołujący zawiadamia 
pisemnie wszystkich członków Stowarzyszenia w terminie, co najmniej 14 dni przed planowaną 
datą Walnego Zebrania Członków. 
 

§ 25 
 

Do udziału w Walnym Zebraniu Członków są uprawnieni członkowie: 
a) zwyczajni, honorowi - z głosem stanowiącym 
b) wspierający, zaproszeni goście - z głosem doradczym. 

 
§ 26 

 
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co 
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania a w drugim terminie / nie wcześniej niż 
1 godz. po pierwszym terminie / bez względu na liczbę obecnych. 
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2. Uchwały o zmianie Statutu i likwidacji Stowarzyszenia nie mogą być podejmowane przez 
Walne Zebranie Członków zwołane w drugim terminie na podstawie § 26 ust. 1. 
3. W wypadku konieczności podjęcia uchwał, o których mowa w § 26 ust. 2 Walne Zebranie 
Członków zwołane w drugim terminie zwołuje Walne Zebranie Członków w terminie trzecim nie 
wcześniej niż 2 tygodnie po drugim terminie. 
4. Walne Zebranie Członków zwołane w trzecim terminie podejmuje wszelkie uchwały zwykłą 
większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków. 

 
 

§ 27 
 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

a) uchwalenie zmian w statucie Stowarzyszenia 

b) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia 

c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu zarządowi 

d) wybór i odwołanie: Prezesa Zarządu, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i Sądu 
Koleżeńskiego 

e) podejmowanie uchwał w sprawie zmian w Statucie i rozwiązaniu się Stowarzyszenia 

f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia 

g) rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia 

h) uchwalanie na wniosek Zarządu budżetu Stowarzyszenia 

i) uchwalanie na wniosek Zarządu planów działalności 

j) ustalanie wysokości składek członkowskich 

k) rozpatrywanie odwołań od postanowień Sądu Koleżeńskiego Zarządu 

l) nadawanie na wniosek Zarządu godności Członka Honorowego 

m) ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania Prezesa i Zarządu 

n) rozpatrywanie odwołań od decyzji o wykluczeniu przez zarząd Stowarzyszenia 

o) zarząd Stowarzyszenia Formacja wybierany jest przez Walne Zebranie Członków. 
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§ 28 
 

Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia Formacja w okresie 
między Walnymi Zebraniami członków. 
 

§ 29 
 

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 osób, w tym z Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i 
Sekretarza. 
 

§ 30 
 

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, Wiceprezes Zarządu lub Sekretarz nie rzadziej niż raz na 
trzy miesiące, lub każdorazowo na żądanie większości członków Zarządu lub Komisji 
Rewizyjnej. 

2. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz oraz zaciągania zobowiązań w imieniu 
Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes albo Wiceprezes lub Sekretarz. 

3. Szczegółowe zasady funkcjonowania zarządu określa Regulamin Pracy Zarządu opracowany 
przez Zarząd. 

4. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia pełnią swoją funkcję zarządczą związaną z 
funkcjonowaniem Stowarzyszenia społecznie – nie pobierając za nią wynagrodzenia.  

 
§ 31 

 
1. Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy: 

a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania 
Członków 

b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu 

c) opracowywanie projektów planów działalności i budżetu Stowarzyszenia 

d) pełnienie obowiązków pracodawcy dla pracowników Stowarzyszenia 

e) tworzenie sekcji, komitetów społecznych i honorowych Stowarzyszenia oraz określanie 
kompetencji i zakresu ich działania 

f) zwoływanie Walnego Zebrania Członków 

g) określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia 

h) występowanie z wnioskami do sądu Koleżeńskiego o wykluczenie członka zwyczajnego 
pełniącego funkcje we władzach 

i) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności 
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j) określenie logo Stowarzyszenia 

k) wykonywanie innych czynności i zadań nie określonych Statutem do właściwości innych 
władz Stowarzyszenia 

l) podejmowanie uchwał o wstąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji o podobnym 
charakterze i celach działania, krajowych i zagranicznych 

m) realizowanie uchwał z Walnego Zebrania Członków 

n) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia Formacja 

o) powoływanie organów doradczych.  
 
2. Zarząd ma prawo powołać do swojego składu nowe osoby na miejsce tych, którzy ustąpili w 
czasie kadencji, przy czym nie może ulec zmianie liczba członków Zarządu określona w Statucie 
Stowarzyszenia. 
 
3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch 
członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

4. Wszelkiego rodzaju umowy Stowarzyszenia zawierane z członkami Zarządu Stowarzyszenia 
(np. umowy o pracę, umowy cywilnoprawne) podpisywane są przez Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej Stowarzyszenia. 
 

§32 
 

1.  Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zebranie. 
2.  Komisja konstytuuje się na pierwszym po wyborach posiedzeniu. 
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia; merytorycznej i finansowej 
b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków i zgłaszanie wniosków o udzielenie 
absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia 
c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków 
d) Komisja Rewizyjna ma prawo powołać do swojego składu nowe osoby na miejsce tych, 
które ustąpiły w czasie kadencji, przy czym nowych osób w Komisji Rewizyjnej nie może być 
więcej niż dwie 
e) na skutek przyjętej przez siebie uchwały, Komisja Rewizyjna wybiera spośród swojego 
składu osobę, która będzie reprezentować Stowarzyszenie w sporach członków Zarządu ze 
Stowarzyszeniem. 
 

§ 33 

Szczegółowy zakres działania i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin opracowany 
przez Komisję i zatwierdzony przez Walne Zebranie. 
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§ 34 

 
1. Sąd Koleżeński rozpoznaje sprawy: 

a) miedzy członkami Stowarzyszenia, członkami a władzami Stowarzyszenia oraz sprawy o 
wykluczenie członka władz Stowarzyszenia 
b) rozstrzyga sprawy członków dotyczące nieprzestrzegania statutu regulaminu i uchwał 
Stowarzyszenia Formacja 
c) podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach osobistych na wniosek zainteresowanych 
2. Sąd Koleżeński rozstrzyga sprawy: 
a) na wniosek zarządu Stowarzyszenia Formacja 
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej 
c) na wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia Formacja. 

 
§ 35 

 
Sąd Koleżeński orzeka w liczbie trzech członków. 
 

§ 36 
 

1. Postanowienia Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów. Na posiedzeniu do 
ważności uchwał muszą być obecne co najmniej dwie osoby. 

2. Od postanowień Sądu Koleżeńskiego służy odwołanie do Walnego Zebrania Członków w 
terminie 14 dni od otrzymania postanowienia z uzasadnieniem. 

3. Sąd Koleżeński ma prawo powołać do swojego składu nowe osoby które ustąpiły w czasie 
trwania kadencji, przy czym nowych osób w Sądzie Koleżeńskim nie może być więcej niż 
jedna. 

 
§ 37 

 
1. Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary: 

a) Upomnienia 
b) Nagany 
c) Zawieszenia w prawach członka na okres do 2 lat 
d) Wykluczenia ze Stowarzyszenia. 

 
§ 38 

 
Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa dwa lata. 
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Rozdział V 
 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 
 

§ 39 
 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości, fundusze i prawa uzyskane w 
toku jego działalności, w szczególności uzyskane w skutek prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz składek członkowskich. 
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się : 

a) wpływy ze składek członkowskich 
b) dotacje, darowizny, spadki i zapisy 
c) wpływy z działalności statutowej 
d) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami 
e) dochody z majątku Stowarzyszenia  
f) wpływy z ofiarności publicznej. 

3. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia Formacja polega na: 
a) świadczeniu usług 
b) prowadzeniu działalności produkcyjnej 
c) handlu 
d) organizowaniu szkoleń. 

 
 
 

§ 40 
 

Zyski z prowadzonej działalności gospodarczej w całości są przeznaczone na prowadzenie 
statutowych celów Stowarzyszenia Formacja. 
 

§ 41 
 

Majątek Stowarzyszenia jest wypracowywany, gromadzony i przeznaczany jedynie dla 
skutecznego realizowania celów Statutowych i w żadnej sytuacji nie może być dzielony między 
członków. 
 

§42 
 

1. Nie jest możliwe udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem 
Stowarzyszenia w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 
pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego 
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stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami 
bliskimi” włącznie z osobami związanymi konkubinatem. 

2. Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazywany na rzecz członków organów lub 
pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do 
osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 
preferencyjnych warunkach. 

3. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany na rzecz członków, członków organów 
lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do 
osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu 
Stowarzyszenia.  

4. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od 
podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia jej organów lub pracownicy 
oraz bliskie im osoby. 

 
§ 43 

 
Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 
 
 

Rozdział VI 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA  

§ 44 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych 
w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w 
rozmiarach służących realizacji celów statutowych. 

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, dla pozyskiwania środków na realizację 
celów statutowych Stowarzyszenia, oznaczoną w Polskiej Klasyfikacji Działalności numerami: 

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację 
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 
87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem 
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych 
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Rozdział VII 

 
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

 
§ 45 

 
1.Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne 
Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 
głosowania w pierwszym terminie, a w trzecim (w trybie określonym w § 26 pkt.2;4) bez 
względu na liczbę obecnych. 
 

§ 46 
 

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje komisję Likwidacyjną 
Stowarzyszenia i decyduje o przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji. 


