
 1 

STATUT 

Stowarzyszenia CIVITAS 

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne. 
 

 

§ 1 

1.Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie CIVITAS i zwane jest w dalszym ciągu 

niniejszego statutu „Stowarzyszeniem”. 
2. Stowarzyszenie prowadzi statutową działalność na rzecz ogółu społeczności, która jest wyłączną 
statutową działalnością Stowarzyszenia i dotyczy realizacji zadań publicznych w sferze określonej 

przepisami o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - na podst. przepisów ustawy                  
z dn.07kwietnia 1989r- Prawo o stowarzyszeniach( Dz.U.nr 20,poz.104 z późn.zm), ustawy z dn.24 
kwietnia 2003r.-O działalności pożytku publicznego i wolontariacie(Dz.U.nr 9,poz.873 z późn.zm. 

 

 

§ 2 

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej z główną siedzibą 

w  Dąbrowie Górniczej 

 

§ 3 

Stowarzyszenie zawiązane jest na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną i   działa na 

podstawie ustawy  Prawo o stowarzyszeniach i  niniejszego statutu. 

 

§ 4 

Działalność Stowarzyszenia opiera się przede wszystkim na pracy społecznej ogółu 

członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.  

 

§ 5 

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. 

 

§ 6 

 
1. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego. 
2. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego, z której dochód w całości jest 
przeznaczony na realizację celów statutowych. 

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w 
odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie 
może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków. 
 
 

                                                                               § 7 
 

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji  

o podobnych celach. 
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Rozdział II 

Cel i środki działania. 
 

§ 8 

Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa obywatelskiego poprzez 

zapewnianie   warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, 

szkolenia i pracy, 

2. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,  

3. Wszechstronna edukacja na rzecz rozwoju  demokracji, wspólnot i społeczności 

lokalnych. 

4. Promowanie współdziałania z samorządem lokalnym, sektorem państwowym  

i gospodarczym oraz politykami 

5. Przeciwdziałanie dyskryminacji, zwłaszcza z powodu płci, narodowości, rasy, religii, 

orientacji seksualnej lub poglądów politycznych. 

6. Przeciwdziałanie bezrobociu ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji zawodowej 

i przedsiębiorczości kobiet  oraz grup marginalizowanych społecznie 

7. Działania wspomagające rozwój gospodarczy ,w tym rozwój przedsiębiorczości  

8. Ochrona i promocja zdrowia. 

9. Działania na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. 

10. Podniesienie społecznego poziomu świadomości ekologicznej oraz ochrony 

dziedzictwa kulturowego 

11. Upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony dóbr kultury, sztuki.. 

12. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między     społeczeństwami.  

13. Mobilizacja młodzieży do udziału w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym.  

14. Promocja i organizacja wolontariatu. 

15. Podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej praw konsumenckich i upowszechnianie 

zasad sprawiedliwego handlu 

 

§ 9 

1.Stowarzyszenie realizuje swoje cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

w szczególności poprzez:                                                             

1. Wdrażanie w życie własnych projektów i programów. 

2. Kształcenie lokalnych liderów i animatorów życia społecznego 

3. Współdziałanie z organami administracji samorządowej i państwowej, innymi  

organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami 

życia publicznego zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego oraz 

ośrodkami pomocy społecznej, placówkami oświatowymi i wychowawczymi 
4. Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej                 

i wydawniczej służące realizacji celów statutowych 

5. Organizacja konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów poświęconym celom 

działalności stowarzyszenia 

6. Organizacja imprez kulturalnych i sportowych a także akcji promujących zdrowy styl 

życia 

7. Prowadzenie portalu internetowego 

8. Współpracę z organizacjami pozarządowymi o podobnym charakterze w kraju i za 

granicą  
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2. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe prowadząc wyodrębnioną nieodpłatną działalność pożytku 
publicznego oraz odpłatną działalność pożytku publicznego, opisane według Polskiej Klasyfikacji 
Działalności (PKD 2007): 

1) działalność nieodpłatna: 
a. 58    działalność wydawnicza; 
b. 59   działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, 

programów  
telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych; 

c. 85.5   pozaszkolne formy edukacji; 
d. 85.60.Z  działalność wspomagająca edukację;  

e. 88    pomoc społeczna bez zakwaterowania; 
f. 90.0   działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką; 
g. 93.1   działalność związana ze sportem; 
h. 93.2   działalność rozrywkowa i rekreacyjna; 
i. 94.99.Z  działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie    

                                                                indziej nie sklasyfikowana. 
2) działalność odpłatna: 

a. 58    działalność wydawnicza; 
b. 59   działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, 

programów  
telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych; 

c. 85.5   pozaszkolne formy edukacji; 
d. 85.60.Z  działalność wspomagająca edukację;  
e. 88    pomoc społeczna bez zakwaterowania; 
f. 90.0   działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką; 

g. 93.1   działalność związana ze sportem; 
h. 93.2   działalność rozrywkowa i rekreacyjna; 
i. 94.99.Z  działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie  
                                         indziej nie sklasyfikowana. 

 

                                                                 Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki. 

 
§ 10 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest otwarte dla wszystkich, bez względu na 

narodowość, rasę, płeć, religię lub poglądy polityczne.  

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

być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.  

3. Założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia z chwilą 

jego zarejestrowania. 

4. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:  członków zwyczajnych, członków 

honorowych i członków wspierających 

 

§ 11 

 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną     

    zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która pragnie  

    wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów stowarzyszenia i  

    złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia. 
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2. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą po złożeniu pisemnej  

    deklaracji. 

 

3. Członek zwyczajny ma prawo: 

- wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, 

- zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia, 

-  korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach  

   zgodnych z jego celami statutowymi, 

- brać udział w zebraniach , wykładach i imprezach organizowanych przez  

   Stowarzyszenie. 

 

4. Członek zwyczajny ma obowiązek: 

- przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

- regularnego opłacania składek członkowskich, 

- aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia  

 

 

§ 12 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która dla poparcia   

    działalności Stowarzyszenia zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową. 

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie   

uchwały Zarządu 

3. Członek wspierający, gdy jest nim osoba prawna, działa w Stowarzyszeniu za 

pośrednictwem upełnomocnionych przedstawicieli. 

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

przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia  

 

 

                                                                      § 13 

1. Członkami honorowymi są osoby fizyczne, które mają szczególne zasługi w zakresie 

działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie.  

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu 

Stowarzyszenia.  

3. Uchwała Walnego Zebrania Członków o pozbawieniu godności członka honorowego 

podejmowana jest na uzasadniony wniosek Zarządu Stowarzyszenia. . 

4. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.  

                                                              

       

                                                                     § 14 

 

       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  

 

     

 

                                                                     § 15 

 .  

   1. Ustanie członkostwa następuje poprzez uchwałę Zarządu o skreśleniu z listy członków   

        lub wykluczeniu członka. 
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   2. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku: 

      - dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, 

      - automatycznego skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania  

        z opłatą składek członkowskich za okres  1 roku  

      - śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym,  

   3. Wykluczenie członka następuje w przypadku: 

     - działania na szkodę Stowarzyszenia, 

     - naruszania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia  

     - popełnienia czynu hańbiącego, 

   4. Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do    

      Walnego Zebrania  w terminie 14 dni od doręczenia uchwały na piśmie. Uchwała  

      Walnego Zebrania członków jest ostateczna. 

   

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia. 
 

§16 

1 Władzami Stowarzyszenia są: 

 Walne Zebranie, 

 Zarząd, 

 Komisja Rewizyjna, 

2 Kadencja władz Stowarzyszenia trwa  3 lata a ich wybór  odbywa się w głosowaniu  

   jawnym lub tajnym bezwzględną większością głosów. 

 

 

§ 17 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, może być zwyczajne lub 

nadzwyczajne. 

2. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem decydującym członkowie Stowarzyszenia, 

natomiast z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi oraz osoby 

zaproszone. 

 

§ 18 

 Walne Zebranie zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia raz w roku. 

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd jest zobowiązany 

zawiadomić pisemnie wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia 

Zebrania. 

 

 

§ 19 

1.Walne Zebranie nadzwyczajne  jest zwoływane: 

 na podstawie Uchwały Zarządu, 

 na żądanie Komisji Rewizyjnej, 

 na pisemny wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby członków 

zwyczajnych Stowarzyszenia. 

2. Zarząd zwołuje Walne Zebranie nadzwyczajne w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania 

żądania (wniosku), lub podjęcia uchwały. 

3. Walne Zebranie  nadzwyczajne członków obraduje w sprawach, dla których zostało 

zebrane. 



 6 

 

 

§ 20 

 

1.Do zakresu działania Walnego Zebrania należy: 

a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,  

b. uchwalanie zmian statutu,  

c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia 

d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,  

e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,   

f. uchwalanie budżetu,  

g. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych 

świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, 

h. podejmowanie chwał w sprawie przyjęcia członka honorowego, 

i. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,  

j. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków 

Stowarzyszenia lub jego władze,  

k. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,  

l. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego 

majątku,  

m. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we 

wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz 

Stowarzyszenia. 

 

 

                                                                       § 21 

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co  

najmniej 2/3 ogólnej liczby członków. W razie braku quorum, Walne Zebranie może się 

odbyć w drugim terminie podanym w zawiadomieniu, przy czym uchwały podjęte w drugim 

terminie są ważne bez względu na liczbę obecnych członków. 

 

 

§ 22 

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

          uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.                                                                                                    

   2.    Zarząd jest organem wykonawczym stowarzyszenia i składa się z minimum 3 osób, w 

          tym prezesa, zastępcy i skarbnika. Na  pierwszym posiedzeniu Zarząd może ze swego  

          grona wybrać pozostałe osoby wchodzące w skład  Zarządu.                        

   3.    Walne Zebranie wybiera Zarząd w trybie głosowania jawnego lub tajnego – wówczas      

           każdorazowo o sposobie głosowania decyduje Walne Zebranie w formie uchwały.  

   . 
 

§ 23 

Do zakresu działania Zarządu należy: 

a. realizowanie uchwał Walnego Zebrania, 

b. kierowanie działalnością stowarzyszenia, 

c. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz, 

d. zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań oraz zarządzanie majątkiem 

stowarzyszenia, 

e. zwoływanie Walnych Zebrań, 

f. składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu  

g. powoływanie, rozwiązywanie i nadzorowanie działalności komisji oraz uchwalanie 
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regulaminów ich działania, 

h. przyjmowanie i skreślanie z listy członków, 

 

 

§ 24 

   1.  Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.  

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 

liczby członków Zarządu. 

3.  Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy. 

 

 

§ 25 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia i składa 

się z trzech osób: przewodniczącego, zastępcy i sekretarza 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu   

Stowarzyszenia    ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 

podległości z tytułu zatrudnienia,                                                                                  -

- nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,                                              
- mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych 
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym 
kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:  

a) badanie sprawozdań finansowych,  

b) przedkładanie Zarządowi Stowarzyszenia wniosków i zaleceń pokontrolnych,  

c) składanie wniosku o przyjęcie sprawozdania Zarządu, 

d) występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium.  

4. Wnioski i uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów przy 

obecności 2/3 liczby członków Komisji Rewizyjnej. 

5. Walne Zebranie wybiera Komisję Rewizyjną w trybie głosowania jawnego lub 

tajnego – wówczas każdorazowo o sposobie głosowania decyduje Walne Zebranie 

w formie uchwały. 

§ 26 

W czasie trwania kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje 

prawo kooptacji wyłącznie w przypadku ustąpienia członka władz w czasie kadencji  

z tym, że liczba dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków 

pochodzących z wyboru.  

 

Rozdział V 

Majątek Stowarzyszenia. 
 

§ 27 

1.Majątek stowarzyszenia stanowią fundusze, na które składają się: 

a) wpływy ze składek członkowskich, 

b) wpływy z działalności statutowej, 

c) dotacje, zapisy i darowizny. 

       d) dochody  z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych . 
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            przepisów 

       e) dochody ze zbiórek , aukcji i przetargów organizowanych przez lub na rzecz  

           Stowarzyszenia 

        f) dochody z kapitału w formie odsetek, lokat bankowych, obligacji i bonów skarbowych; 

2.Wysokość składek ustalana jest przez walne zebranie 

3. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia oraz 
pokrycie jego niezbędnych kosztów. 

4. Zakazuje się: 
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku 

do jego członków, 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 stopnia albo są 
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",  

b. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków 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,  

c. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,  

d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 
członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób 
bliskich. 

 

 

§ 28 

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli  

w szczególności w sprawach majątkowych wymagany jest jeden podpis:   prezesa  lub 

wiceprezesa  Zarządu Stowarzyszenia. 

 

  

 

 Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 
 

§ 29 

 

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia 

podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną większością głosów – (dwóch 

trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.  

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie członków 

określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.  

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

Prawa o Stowarzyszeniach. 
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