
Załącznik nr 1

STATUT STOWARZYSZENIA 

„STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW POLSKIEJ ANIMACJI"

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

1. Stowarzyszenie pod nazwą „STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW POLSKIEJ ANIMACJI" (dalej 

jako „Stowarzyszenie") działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz postanowień 

niniejszego statutu (dalej jako „Statut").

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej SPPA.

3. Stowarzyszenie może używać w kontaktach z podmiotami zagranicznymi nazwy w języku 

angielskim „ Polish Animation Producers Association".

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza 

granicami kraju z zachowaniem obowiązujących przepisów.

2. Dla wykonywania swych zadań statutowych Stowarzyszenie może tworzyć stałe i czasowe 

oddziały. Stowarzyszenie może również posiada oddziały za granicą.

3. Stowarzyszenie może w ramach swej struktury wyodrębniać inne jednostki organizacyjne niż 

oddziały. Celem takich jednostek będzie realizacja poszczególnych zadań Stowarzyszenia. 

Szczegółowe zasady ich działania określi uchwalony jednocześnie z ich utworzeniem 

regulamin organizacyjny danej jednostki.

4. Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych oraz innych jednostek 

organizacyjnych, których działalność jest zbieżna z celami Stowarzyszenia.

5. Stowarzyszenie może posługiwać się pieczęciami: okrągłą pieczęcią z logo Stowarzyszenia 

oraz podłużną pieczęcią z danymi Stowarzyszenia.

§2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

2. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

3. Stowarzyszenie jest apolityczne i niezwiązane z żadnym wyznaniem.

§ 3

/



6. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia 

swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Przedmiot i formy działania Stowarzyszenia 

§ 4

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem utworzonym w celu:

a) promocji pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku polskiego filmu animowanego w kraju

i zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnego filmu animowanego,

b) integracji polskiego środowiska producentów filmu animowanego,

c) udzielania wsparcia polskim producentom filmu animowanego w pozyskiwaniu

zagranicznych koproducentów i dystrybutorów,

d) kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr twórczych i pomocniczo-twórczych studiów

animacji filmowej,

e) popularyzacji dorobku polskiego filmu animowanego w kraju i za granicą,

f) wychowywania młodego pokolenia i edukacji w zakresie animacji filmowej,

g) rozwoju polskiej kultury animacji filmowej,

h) ochrony dziedzictwa kulturowego w dziedzinie twórczości animacji filmowej,

i) promocji twórczości animacji filmowej, w tym rozwoju artystycznego rokujących młodych

twórców,

j) działalności kulturalno-oświatowej oraz wydawniczej związanej z twórczością animacyjną, 

k) promocji twórczości animacyjnej dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem 

europejskiej kultury filmowej.

§ 5

Stowarzyszenie realizuje cele statutowe przez:

a) promocję i podejmowanie wszelkich działań w zakresie rozwoju polskiego filmu 

animowanego w kraju i za granicą,

b) organizowanie i współorganizowanie obecności polskiego filmu animowanego na 

najbardziej liczących się festiwalach, targach i innych wydarzeniach krajowych i 

międzynarodowych istotnych dla narodowej, europejskiej i światowej kultury 

audiowizualnej,

c) promocję w kraju i za granicą polskich utworów animacji filmowej o wysokich 

walorach artystycznych, w tym przeznaczonych dla dzieci i młodzieży,



d) wsparcie i pomoc przy organizowaniu kanału tematycznego telewizyjnego i 

internetowego promującego i prezentującego polską twórczość dla dzieci i młodzieży, 

w tym filmy animowane,

e) organizowanie i wspieranie przeglądów, festiwali i innych działań z zakresu edukacji 

animacji filmowej i kultury sztuki animacyjnej,

f) organizowanie i finansowanie spotkań środowiskowych, konferencji, wykładów, 

seminariów i innych form debat na temat kultury i sztuki animacji,

g) organizowanie i finansowanie szkoleń, kursów, warsztatów, konwersatoriów i 

wykładów służących szerzeniu wiedzy na temat animacji filmowej,

h) organizowanie i finansowanie konkursów na najlepsze dzieło animacji filmowej,

i) wspieranie debiutów w dziedzinie filmów animowanych,

j) doradztwo w zakresie rozwoju i tworzenia filmów animowanych, 

k) współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz 

rozwoju animacji filmowej,

I) prowadzenie działalności lobbingowej mającej na celu zwiększenie środków na 

produkcję filmów animowanych w Polsce, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie 

z dnia 7 lipca 2005 roku o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, 

m) współpracę z władzami samorządowymi, instytucjami publicznymi i organizacjam i 

pozarządowymi w zakresie wymienionych celów działania Stowarzyszenia.

1. Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie może wspierać działalność osób fizycznych oraz 

osób prawnych, których działalność jest zbieżna z celami Stowarzyszenia. Współdziałanie to 

może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, merytorycznego, częściowego albo 

całkowitego finansowania przedsięwzięcia, jak również pomocy w uzyskaniu niezbędnych 

funduszy z innych źródeł.

2. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, medale honorowe, wyróżnienia oraz nagrody i 

przyznawać je podmiotom za osiągnięcia w dziedzinach, które są zbieżne z celami 

Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów 

statutowych, na zasadach określonych w Rozdziale IV. Dochód z tej działalności nie może być 

przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

§6

§ 7

Rozdział III

Majątek i dochody Stowarzyszenia - C



d) wsparcie i pomoc przy organizowaniu kanału tematycznego telewizyjnego i 

internetowego promującego i prezentującego polską twórczość dla dzieci i młodzieży, 

w tym filmy animowane,

e) organizowanie i wspieranie przeglądów, festiwali i innych działań z zakresu edukacji 

animacji filmowej i kultury sztuki animacyjnej,

f) organizowanie i finansowanie spotkań środowiskowych, konferencji, wykładów, 

seminariów i innych form debat na temat kultury i sztuki animacji,

g) organizowanie i finansowanie szkoleń, kursów, warsztatów, konwersatoriów i 

wykładów służących szerzeniu wiedzy na temat animacji filmowej,

h) organizowanie i finansowanie konkursów na najlepsze dzieło animacji filmowej,

i) wspieranie debiutów w dziedzinie filmów animowanych,

j) doradztwo w zakresie rozwoju i tworzenia filmów animowanych, 

k) współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz 

rozwoju animacji filmowej,

I) prowadzenie działalności lobbingowej mającej na celu zwiększenie środków na 

produkcję filmów animowanych w Polsce, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie 

z dnia 7 lipca 2005 roku o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, 

m) współpracę z władzami samorządowymi, instytucjami publicznymi i organizacjami 

pozarządowymi w zakresie wymienionych celów działania Stowarzyszenia.

§6

1. Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie może wspierać działalność osób fizycznych oraz 

osób prawnych, których działalność jest zbieżna z celami Stowarzyszenia. Współdziałanie to 

może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, merytorycznego, częściowego albo 

całkowitego finansowania przedsięwzięcia, jak również pomocy w uzyskaniu niezbędnych 

funduszy z innych źródeł.

2. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, medale honorowe, wyróżnienia oraz nagrody i 

przyznawać je podmiotom za osiągnięcia w dziedzinach, które są zbieżne z celami 

Stowarzyszenia.

§ 7

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów 

statutowych, na zasadach określonych w Rozdziale IV. Dochód z tej działalności nie może być 

przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

Rozdział III 

Majątek i dochody Stowarzyszenia



Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą 

wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

Majątek Stowarzyszenia pochodzi:

a) ze składek członkowskich,

b) z darowizn, spadków i zapisów,

c) z dotacji, grantów i subwencji,

d) z dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Stowarzyszenia,

e) z dochodów z praw majątkowych Stowarzyszenia,

f) z dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

g) z dochodów z posiadanych środków pieniężnych,

h) z dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie,

i) z wynagrodzenia i innych aktywów uzyskanych w ramach odpłatnej działalności 

pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie.

Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących 

podmiotów gospodarczych i wykorzystywać osiągnięte z tej działalności dochody w celu 

realizacji swych celów.

§9

Jeżeli darczyńca, przekazując Stowarzyszeniu środki majątkowe zastrzeże, że środki te 

mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Stowarzyszenia, którego 

Stowarzyszenie nie realizuje, Stowarzyszenie zwróci darczyńcy przekazane przez niego środki.

Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, 

Stowarzyszenie może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

W  sprawach darowizn oświadczenie o przyjęciu darowizny składa Zarząd.

§ 10

W  przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o 

przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

W przypadku gdy jest uprawdopodobnione, że stan czynny spadku nie wystarcza na 

zaspokojenie długów spadkowych, bądź wysokość kosztów przeprowadzenia postępowania 

spadkowego jest zbliżona do wartości stanu czynnego spadku po odjęciu długów 

spadkowych, Zarząd może złoży 

oświadczenie o odrzuceniu spadku.



1. Działalność statutowa Stowarzyszenia może być prowadzona zarówno jako działalność 

nieodpłatna, jak i jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie.

2. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji 

jej celów statutowych.

3. Prowadzenie nieodpłatnej oraz odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga 

rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie 

przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

§12

Stowarzyszenie nie może:

a) udzielać pożyczek lub zabezpiecza

b) zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków jej 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 stopnia albo są związani z tytułu 

przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi",

c) przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków jej organów 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,

d) wykorzystywać swego majątku na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz 

ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to 

wykorzystanie bezpośrednio wynika z jej statutowego celu.

Rozdział IV 

Działalność gospodarcza Stowarzyszenia

§13

Stowarzyszenie może w celu pozyskiwania środków na realizację swoich celów statutowych 

prowadzi

w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność 

gospodarczą samodzielnie, bądź we współpracy z innymi podmiotami, w następującym zakresie:

a) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

b) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

c) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami 

telewizyjnymi,



d) działalność związana z projekcją filmów,

e) wydawanie książek,

f) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

g) działalność w  zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

h) pozostała działalność wydawnicza,

i) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

j) sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach, 

k) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

I) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami,

m) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, 

n) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,

o) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 

(Internet),

p) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, 

q) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 

r) działalność portali internetowych, 

s) działalność wspomagająca edukację,

t) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

u) reprodukcja zapisanych nośników informacji, 

v) pozaszkolne form y edukacji artystycznej,

w) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, 

x) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych, 

y) artystyczna i literacka działalność twórcza,

z) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, 

aa) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 

niesklasyfikowane, 

bb) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

§ 14

1. Wszystkie dochody Stowarzyszenia pochodzące z działalności gospodarczej są przeznaczane 

na realizację jej celów statutowych.

2. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd.

§15



1. Zarząd, w każdym roku obrotowym  sporządza sprawozdanie finansowe i przedkłada je 

Walnemu Zebraniu Członków do akceptacji.

2. W  sytuacji, gdy sprawozdanie finansowe wykaże straty, Zarząd przedstawia Walnemu 

Zebraniu Członków propozycje co do sposobu i źródła pokrycia strat.

Rozdział V 

Członkowie założyciele

§16

Założyciele, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia,

od chwili zarejestrowania Stowarzyszenia stają się jego członkami zwyczajnymi.

Przyjęcie kolejnych osób w poczet członków Stowarzyszenia następuje w trybie i na zasadach

określonych w Rozdziale VI Statutu.

Rozdział VI 

Członkostwo

§17

Stowarzyszenie może zrzeszać członków zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§18

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może stać się każda pełnoletnia osoba fizyczna, 

mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przedstawi swój dorobek w zakresie 

produkcji filmów animowanych, a ponadto uzyska rekomendację co najmniej dwóch z 

członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być zarówno obywatele polscy, jak i 

cudzoziemcy, także niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać krajowa lub zagraniczna osoba 

fizyczna lub prawna, która zobowiązała się do wspierania Stowarzyszenia w realizacji jego 

celów statutowych i interesów polskiej animacji filmowej oraz uzyskała rekomendację co 

najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia jest krajowa bądź zagraniczna osoba fizyczna, która 

została, w dowód uznania za działalność na rzecz realizacji celów statutowych 

Stowarzyszenia, przyjęta w  poczet członków honorowych uchwałą Walnego Zebrania 

Członków. Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia może zgłosi kandydaturę członka 

honorowego.

C -



1. Wniosek o przyjęcie w poczet Członków zwyczajnych lub wspierających Stowarzyszenia 

składa się Zarządowi w formie pisemnej deklaracji, w której kandydat na członka oświadcza w 

szczególności, że akceptuje cele Stowarzyszenia oraz brzmienie Statutu wraz z prezentacją 

dorobku i rekomendacjami, o których mowa w § 18 ust. 1 powyżej.

2. Zarząd w formie uchwały decyduje o nadaniu wnioskodawcy statusu kandydata do 

Stowarzyszenia oraz o wystąpieniu do Walnego Zebrania Członków przyjęcie kandydata w 

poczet członków Stowarzyszenia. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie 

zainteresowanego. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania 

do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. 

Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji 

Zarządu.

3. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje uchwała Walnego Zebrania 

Członków podjęta w zwykłym trybie, z zastrzeżeniem, iż głosowanie Walnego Zebrania 

Członków nad przyjęciem kandydata w poczet członków odbywa się pod jego nieobecność.

4. W razie uchwały odmawiającej przyjęcia kandydata w poczet członków, ponowny wniosek w 

tej sprawie może być przez niego wniesiony w przypadku zmiany okoliczności 

uzasadniających odmowę przyjęcia.

§20

1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

a) pisemnej rezygnacji z członkostwa,

b) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do 

czynności prawnych albo utraty praw publicznych,

c) likwidacji członka będącego osobą prawną,

d) wykluczenia członka zgodnie z ust. 2 poniżej.

2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:

a) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż [6] 

miesięcy, pomimo wystosowania przez Stowarzyszenie do członka pisemnego 

wezwania do uiszczenia składki,

b) rażącego naruszenia niniejszego Statutu, naruszenia porządku prawnego 

Rzeczypospolitej Polskiej, a także w razie podejmowania przez członka działań 

zagrażających renomie Stowarzyszenia lub dobrego imieniu jego członków lub je 

naruszających,

c) działania na szkodę Stowarzyszenia.

3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów 

w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Przed podjęciem



umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O 

treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) - c) stwierdza Zarząd w formie 

uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.

5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu 

odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego 

powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§21

Prawa członków Stowarzyszenia, w zależności od rodzaju członkostwa, a także prawa kandydatów 

do Stowarzyszenia, są następujące:

1. Członkowie zwyczajni mają:

a) prawo uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie i 

pracach Stowarzyszenia,

b) prawo korzystania ze źródeł informacji i dokumentacji Stowarzyszenia,

c) prawo korzystania ze składników majątkowych Stowarzyszenia zakupionych do 

wspólnego użytku członków,

d) prawo korzystania z innej pomocy i usług Stowarzyszenia,

e) prawo głosowania na Walnym Zebraniu Członków i decydowania o sprawach 

Stowarzyszenia,

f) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia,

g) prawo popierania celów i przedsięwzięć Stowarzyszenia.

2. Członkowie wspierający mają:

a) prawo uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie i 

pracach Stowarzyszenia,

b) prawo korzystania ze źródeł informacji i dokumentacji Stowarzyszenia,

c) prawo korzystania ze składników majątkowych Stowarzyszenia zakupionych do 

wspólnego użytku członków,

d) prawo korzystania z innej pomocy i usług Stowarzyszenia,

e) prawo udziału w  Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym wyrażonym w toku 

obrad lub pisemnie do protokołu. Głos ten może być zgłoszony przez osobę 

legitymująca się ważnym pełnomocnictwem,

f) prawo popierania celów i przedsięwzięć Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi mają:



a) prawo uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie, 

oraz w pracach Stowarzyszenia, z uwzględnieniem ewentualnych ograniczeń 

wprowadzanych uchwałą Zarządu,

b) prawo korzystania ze źródeł informacji i dokumentacji Stowarzyszenia, z 

uwzględnieniem ograniczeń wprowadzanych uchwałą Zarządu,

c) prawo korzystania ze składników majątkowych Stowarzyszenia zakupionych do 

wspólnego użytku członków, z uwzględnieniem ograniczeń wprowadzanych uchwałą 

Zarządu,

d) prawo korzystania z innej pomocy i usług Stowarzyszenia, z uwzględnieniem 

ograniczeń wprowadzanych uchwałą Zarządu,

e) prawo udziału w  Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym wyrażonym w toku 

obrad lub pisemnie do protokołu,

f) prawo popierania celów i przedsięwzięć Stowarzyszenia,

g) bierne prawo wyborcze do Rady Nadzorczej Stowarzyszenia..

§22

Członkowie zwyczajni, wspierający, honorowi obowiązani są:

a) przestrzegać postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,

b) nie podejmować działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia,

c) dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

Członkowie zwyczajni i wspierający są również zobowiązani do:

a) wniesienia wpisowego w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków,

b) regularnego uiszczania składek w trybie ustalonym przez Zarząd.

§23

Członkowie i kandydaci na członków Stowarzyszenia nie mogą przekazywać, ujawniać lub 

wykorzystywać na rzecz innych podmiotów informacji uzyskanych w ramach Stowarzyszenia, 

które nie zostały ujawnione do publicznej wiadomości przez upoważnione do tego osoby i 

stanowią tajemnicę Stowarzyszenia.

Za tajemnicę Stowarzyszenia uważa się w szczególności:

a) informacje, dokumenty i inne materiały dotyczące Stowarzyszenia,

b) różnego rodzaju informacje, materiały czy projekty powstałe przy realizacji celów 

Stowarzyszenia,

c) wszelkie informacje i materiały dotyczące poszczególnych członków 

Stowarzyszenia, które zostały ujawnione Stowarzyszeniu z zastrzeżeniem ich 

poufności. fi



1. W  żadnym razie członkowie i kandydaci na członków Stowarzyszenia nie są uprawnieni do 

publicznego wypowiadania się na jakikolwiek temat w  imieniu Stowarzyszenia ani też do 

publicznego rozpowszechniania swoich opinii i poglądów w taki sposób, że mogą one być 

przypisane Stowarzyszeniu.

2. Wszelkie oświadczenia lub opinie wyrażane publicznie w imieniu Stowarzyszenia wymagają 

wyraźnego upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia.

3. Członkowie Stowarzyszenia powinni szanować rozstrzygnięcia organów Stowarzyszenia i w 

żadnym wypadku nie powinni ich podważać na forum publicznym.

4. W  razie zastrzeżeń wobec funkcjonowania Stowarzyszenia i jego organów, członkowie 

Stowarzyszenia powinni dążyć do rozstrzygnięcia problemów poprzez dyskusje z innymi 

członkami oraz przedstawienie wniosków odpowiednim organom statutowym.

Rozdział VII 

Organy Stowarzyszenia 

§25

Organami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków

2. Zarząd Stowarzyszenia (dalej jako „Zarząd")

3. Rada Nadzorcza (dalej jako „Rada")

Rozdział VIII 

Walne Zebranie Członków 

§26

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§27

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku.

2. W  przypadkach szczególnych Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

3. Zarząd jest zobowiązany do zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków, jeżeli żąda tego 

jedna piąta członków zwyczajnych.

4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Zwyczajne Walne Zebranie Członków, jeżeli Zarząd nie 

zwoła go w czasie ustalonym niniejszym statutem oraz Nadzwyczajne Walne Zebranie 

Członków, jeżeli zwołanie takiego zebrania uzna za zasadne, a Zarząd nie zwoła go w ciągu

§24



dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą lub członków, o 

których mowa w ust. 3.

5. O terminie Walnego Zebrania Członków zawiadamia się członków przynajmniej na dwa 

tygodnie przed datą Walnego Zebrania Członków, na piśmie lub pocztą elektroniczną na 

adres wskazany Stowarzyszeniu przez danego członka. Wraz z zawiadomieniem doręczany 

jest członkom szczegółowy porządek obrad Walnego Zebrania Członków.

6. Walne Zebranie Członków może odby się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie 

Stowarzyszenia są obecni i nikt z nich nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zebrania 

Członków oraz co do porządku obrad zebrania.

§28

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w  szczególności:

a) wytyczanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia oraz kształtowanie 

polityki Stowarzyszenia, w szczególności uchwalanie planu działania i budżetu 

Stowarzyszenia,

b) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Stowarzyszenia,

c) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych mu przez Zarząd,

d) ustalenie wysokości wpisowego i składek,

e) zatwierdzanie sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunku zysków i strat,

f) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Radzie z wykonania obowiązków 

przez te organy,

g) reprezentowanie Stowarzyszenia w stosunkach pomiędzy Stowarzyszeniem a 

członkami Zarządu,

h) dokonywanie wyboru organów Stowarzyszenia oraz odwoływanie członków 

organów,

i) przyjmowanie kandydatów w poczet członków Stowarzyszenia oraz wykluczanie 

członków Stowarzyszenia w wypadkach przewidzianych w Rozdziale VI niniejszego 

Statutu,

j) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu, w tym określanie 

wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,

k) kształtowanie opinii, poglądów i stanowisk Stowarzyszenia przeznaczonych do 

publicznego rozpowszechnienia,

I) wyrażanie zgody na nabycie przez Stowarzyszenie nieruchomości, a także na zbycie 

albo obciążenie nieruchomości stanowiących własność Stowarzyszenia,

m) podejmowanie decyzji wskazanych w § 3 ust. 2 i 3 Statutu,
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n) wyrażanie zgody na działania, o których mowa w § 6 ust. 1 Statutu,

o) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Stowarzyszenie czynności prawnych 

mających za przedmiot świadczenia, których wartość przekracza kwotę 10 000 

złotych (słownie: diesięć tysięcy złotych), 

p) podejmowanie uchwał w sprawie przyznania odznak, medali honorowych, wyróżnień 

oraz nagród za osiągnięcia w dziedzinach, które są zbieżne z celami Stowarzyszenia, 

q) wyrażanie zgody na zmianę Statutu Stowarzyszenia,

r) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i sposobie jego likwidacji, 

s) podejmowanie uchwał w pozostałych sprawach zastrzeżonych w Statucie dla 

Walnego Zebrania Członków.

1. Walnemu Zebraniu Członków przewodniczy Prezes lub Wiceprezes Zarządu, względnie inny 

członek Stowarzyszenia wybrany przez Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie Członków podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały mogą być powzięte, 

jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o Walnym Zebraniu Członków.

3. Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały tylko w przedmiotach objętych 

porządkiem obrad podanym w zawiadomieniu, zaś w innych kwestiach tylko za zgodą 

wszystkich obecnych członków zwyczajnych, przy obecności co najmniej 2/3 wszystkich 

członków zwyczajnych.

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają bezwzględną większością głosów oddanych 

przy obecności co najmniej 2/3 członków zwyczajnych. Jeżeli na zwołanym Walnym Zebraniu 

Członków brak wymaganego kworum, wówczas na kolejnym Walnym Zebraniu Członków 

zwołanym w celu podjęcia uchwał objętych poprzednim porządkiem obrad wymagane 

kworum przestaje obowiązywać.

5. Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia ma jeden głos. Członkowie zwyczajni mogą brać 

udział w  Walnym Zebraniu Członków oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. 

Swoje głosy członkowie Stowarzyszenia mogą oddawać również na piśmie złożonym przed 

Walnym Zebraniem Członków na ręce Przewodniczącego zebrania lub wysłanym drogą 

mailową do Przewodniczącego z adresu mailowego członka Stowarzyszenia.

6. W  razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos

Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności -  głos Wiceprzewodniczącego.

7. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w  głosowaniu jawnym, chyba że na 

wniosek członka zwyczajnego Przewodniczący zarządzi w danym przedmiocie tajne 

głosowanie.

§29



Do udziału w Walnym Zebraniu Członków mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele 

organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Stowarzyszenia.

Udział członków honorowych i wspierających oraz osób wymienionych w ust. 8 w Walnym 

Zebraniu Członków ma charakter doradczy.

Z posiedzeń Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół.

Rozdział IX

Zarząd Stowarzyszenia 

§30

Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

Do składania oświadczeń woli w  imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są: Prezes Zarządu- 

samodzielnie, dwóch członków Zarządu - łącznie, a także członek Zarządu łącznie z 

prokurentem.

Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich uchwał i decyzji 

dotyczących Stowarzyszenia nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków, a w 

szczególności:

a) uchwalanie wieloletnich i rocznych planów finansowych Stowarzyszenia,

b) sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych oraz finansowych z działalności 

Stowarzyszenia,

c) uchwalanie regulaminów wewnętrznego urzędowania Zarządu oraz innych 

regulaminów związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia i jej wyodrębnionych 

jednostek organizacyjnych,

d) sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,

e) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,

f) podejmowanie uchwał w przedmiocie tworzenia i znoszenia oddziałów 

Stowarzyszenia i innych jej jednostek organizacyjnych,

g) po uzyskaniu zgody Rady Walnego Zebrania Członków, podejmowanie uchwał w 

przedmiocie działań, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2 Statutu,

h) w przypadku uczestnictwa Stowarzyszenia w podmiotach, o których mowa w § 6 ust. 

1 i 2, wybór osób do reprezentowania Stowarzyszenia w takich podmiotach,

i) w  razie zaistnienia takiej potrzeby -  powoływanie Dyrektora Biura Stowarzyszenia, 

Głównego Koordynatora Projektów oraz innych osób pełniących stanowiska 

kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Stowarzyszenia, j
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j) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 1 do 5 członków.

2. Zarząd jest powoływany przez Walne Zebranie Członków na okres 1 roku. Walne Zebranie 

Członków wybiera Prezesa Zarządu.

3. Członkostwo w Zarządzie wygasa wskutek:

a) śmierci członka;

b) wykluczenia członka;

c) złożenia przez członka rezygnacji z funkcji członka Zarządu w formie pisemnej;

d) odwołania członka Zarządu przez Walne Zebranie Członków zgodnie z ust. 4 poniżej.

4. Odwołanie członka Zarządu przez Walne Zebranie Członków może nastąpić z następujących 

przyczyn:

a) podjęcia pracy, działalności czy funkcji, której charakter uniemożliwia należyte 

wykonywanie funkcji członka Zarządu Stowarzyszenia,

b) choroby, ułomności lub utraty sił -  powodujących trwałą niezdolność do 

sprawowania funkcji,

c) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,

d) naruszenia postanowień prawa lub niniejszego Statutu,

e) utraty zaufania Walnego Zebrania Członków do danego członka Zarządu.

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Stowarzyszenia.

2. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy 

nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Stowarzyszenia. Za sprawy nieprzekraczające 

zakresu zwykłych czynności Stowarzyszenia rozumie się w szczególności dokonywanie 

czynności prawnych mających za przedmiot świadczenia, których wartość nie przekracza 

kwoty 3 000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych).

3. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w punkcie powyższym, choćby jeden 

z pozostałych członków zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa 

przekracza zakres zwykłych czynności Stowarzyszenia, wymagana jest uchwała Zarządu.

4. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o 

posiedzeniu Zarządu lub są na nim obecni. W  razie równej liczby głosów decyduje głos 

Prezesa Zarządu. Zarząd może podejmować decyzje także za pomocą środków 

porozumiewając się na odległość.

wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Stowarzyszenia.

§31
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5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest 

protokół.

§33

Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia swych funkcji wynagradzani są zgodnie z zasadami 

określonymi przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w formie uchwały.

Rozdział X 

Rada Nadzorcza

§34

1. Członków Rady powołuje, spośród członków zwyczajnych lub honorowych Stowarzyszenia i 

odwołuje Walne Zebranie Członków, uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów w 

głosowaniu tajnym.

2. Rada składa się z 3 do 5 osób.

3. Członkowie Rady powoływani są na roczną kadencję.

4. Członkowie Rady wybierają ze swojego grona Przewodniczącego.

5. Postanowienia § 31 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

§35

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

a) bieżąca kontrola działalności Stowarzyszenia pod względem przestrzegania przepisów 

prawnych oraz postanowień Statutu, dokonywana przynajmniej raz na kwartał,

b) kontrola działalności finansowej i gospodarczej Stowarzyszenia,

c) sporządzanie sprawozdania z kontroli działalności Zarządu i sprawozdania 

finansowego przedstawionego na Walnym Zebraniu Członków,

d) stawianie wniosku w kwestii udzielenia absolutorium Zarządowi.

§36

1. Członkowie Rady mają dostęp do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia, w  zakresie 

niezbędnym do wykonywania swoim kompetencji przewidzianych w Statucie.

2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów.

Rozdział XI 

Zmiana Statutu

§37

1. Uchwały w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków.

2. Uchwała, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może być powzięta, jeżeli wszyscy 

członkowie Stowarzyszenia zostali prawidłowo zawiadomieni o Walnym Zebraniu Członków w celu
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rozpatrzenia proponowanych zmian Statutu. Uchwała zapada większością 2/3 głosów, przy udziale 

co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

1. Stowarzyszenie ulega likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w 

innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2. Uchwałę w przedmiocie likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków 

większością 2/3 głosów, przy udziale co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. 

Podejmując uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób 

jego likwidacji oraz decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia zgodnie z celami 

statutowymi.

3. Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Walne Zebranie Członków. Z chwilą 

ustanowienia likwidatora Zarząd ulega rozwiązaniu. Do likwidatora stosuje się odpowiednio 

postanowienia Statutu o Zarządzie.

Statut wchodzi w  życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rozdział XII

Postanowienia końcowe

§38

§39


