
STATUT STOWARZYSZENIA 
 

ROZDZIAŁ I 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
 
Stowarzyszenie nosi nazwę Pszczółka Maja i zwane jest w dalszej części statutu 
Stowarzyszeniem. 
 

§ 2 
 

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo  
o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 Nr 709 poz. 855) oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536) 
oraz na podstawie niniejszego Statutu.  
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.  
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.  
 

§ 3 
 
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedziba 
Stowarzyszenia mieści się w Zdzieszowicach. 
 

§ 4 
 

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

§ 5 
 
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu jego członków. 
 
 

ROZDZIAŁ II 
 

CELE STOWARZYSZENIA 
 

§ 6 
 
Celem Stowarzyszenia jest: 
 

1. Doposażenie przedszkolnego placu zabaw. 
2. Działanie na rzecz utrzymania, modernizacji i wzbogacania bazy lokalowej, 

dydaktycznej oraz rzeczowej przedszkola. 
3. Zakładanie, prowadzenie i wspieranie działalności Społecznych Przedszkola 

polegające na: 



a. Organizowaniu spotkań, wycieczek, imprez, 
b. Pozyskiwaniu funduszy na zakup pomocy dydaktyczno – naukowych  

i sprzętu oraz na uczestnictwo w kursach doskonalenia zawodowego. 
4. Stwarzanie warunków do rozwoju psychoruchowego dziecka.  
5. Uczestniczenie w życiu kulturalno – społecznym miasta.  
6. Inicjowanie różnych form współpracy dzieci z rodzicami, pomocy w nauce oraz   

w organizacji wolnego czasu. 
7. Poznawanie historii i tradycji własnego regionu. 
8. Współpraca z jednostkami Samorządu Terytorialnego. 
9. Realizacja programów profilaktycznych pomocy dzieciom niepełnosprawnym. 
10. Działania na rzecz profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży. 
11. Pozyskiwanie środków na realizację działań od firm, osób prywatnych, fundacji  

i organizacji pozarządowych, a także pozyskiwanie funduszy pochodzących  
z jednostek samorządu terytorialnego. 

 
                                                                      § 7 
 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku 
publicznego. Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie 
realizacji zadań statutowych stowarzyszenia. 
 

1. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego: 
1) zapewnienie doboru odpowiedniego sprzętu dydaktyczno – rehabilitacyjno 

– rekreacyjnego, 
2) organizowanie pogadanek, prelekcji i różnych form wzajemnego 

wspierania, 
3) organizacja i promocja wolontariatu, 
4) działania charytatywne i inne, takie jak: 

a) nawiązanie współpracy z organizacjami społecznymi, instytucjami 
krajowymi i zagranicznymi, działającymi na rzecz pomocy dzieciom,  
w celu wymiany doświadczeń i podejmowania wspólnych 
przedsięwzięć, 

b) współpraca z organami władzy samorządowej, z organizacjami 
gospodarczymi oraz środkami masowego przekazu, 

c) działania integrujące ludzi ze środowiska lokalnego, 
5) pozyskiwanie funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia, 
6) wskazywanie, opracowywanie, popularyzowanie i realizowanie 

różnorodnych form pomocy związanych z działalnością Przedszkola, 
7) promowanie właściwych postaw rodzicielsko – wychowawczych, 
8) nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z pokrewnymi organizacjami 

krajowymi, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi. 
9) tworzenie i organizowanie warunków służących wyrównaniu szans 

edukacyjnych, organizowanie imprez kulturalnych, konferencji, szkoleń, 
forum. 

 
2. Odpłatna działalność pożytku publicznego: 

1) organizowanie pogadanek, prelekcji i różnych form wzajemnego 
wspierania, 

2) organizowanie loterii fantowych, aukcji, konkursów, kiermaszów, 



3) działania charytatywne i inne, takie jak: 
a) organizowanie koncertów i imprez o charakterze charytatywnym, 
b) nawiązanie współpracy z organizacjami społecznymi, instytucjami 

krajowymi i zagranicznymi, działającymi na rzecz pomocy dzieciom,  
w celu wymiany doświadczeń i podejmowania wspólnych 
przedsięwzięć, 

c) współpraca z organami władzy samorządowej, z organizacjami 
gospodarczymi oraz środkami masowego przekazu, 

d) działania integrujące ludzi ze środowiska lokalnego, 
4) pozyskiwanie funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia, 
5) tworzenie i organizowanie warunków służących wyrównaniu szans 

edukacyjnych, organizowanie imprez kulturalnych, konferencji, szkoleń, 
forum, 

6) opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych. 
 
 

§ 8 
 

1. Stowarzyszenie dla prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników,  
a także może korzystać z usług innych podmiotów. 

2. Stowarzyszenie dla prowadzenia swej działalności może korzystać ze środków 
zebranych ze składek członkowskich swoich członków oraz środków uzyskanych 
od jednostek patronackich i sponsorujących. 

 
 

ROZDZIAŁ III 
 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 
 

§ 9 
 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
 

1. Zwyczajnych 
2. Wspierających 
3. Honorowych 

 
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca 
obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, a także obcokrajowiec 
posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli złoży pisemną deklarację  
o wstąpieniu do Stowarzyszenia, będzie przestrzegał postanowień statutu oraz będzie 
opłacał składki członkowskie. 
 

§ 10 
 

1. Decyzję o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd 
Stowarzyszenia. 

2. Członkowie założyciele stają się członkami Stowarzyszenia z chwilą wpisu 
Stowarzyszenia do rejestru. 



3. Od decyzji Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków służy prawo 
odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. 

 
§ 11 

 
Członek zwyczajny ma prawo do: 
 

1. Uczestniczenia z głosem stanowiącym w zebraniach Walnego Zebrania Członków. 
2. Biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia dotyczących jego 

działalności. 
3. Zgłaszania wniosków i postulatów do władz Stowarzyszenia dotyczących jego 

działalności. 
4. Korzystania z pomocy Stowarzyszenia. 
5. Korzystania z urządzeń wspólnych Stowarzyszenia w ustalonym zakresie ich 

działania, 
6. Wnioskowania o objecie ochroną prawną w sprawach wynikających z celów 

Stowarzyszenia w granicach ustalonych przepisami prawa. 
 

§ 12 
 
Członek zwyczajny obowiązany jest do: 
 

1. Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 
2. Przestrzegania postanowień statutu, uchwał władz Stowarzyszenia oraz jego 

regulaminu. 
3. Regularnego opłacenia składek członkowskich. 
4. Przestrzegania solidarności koleżeńskiej i dyscypliny organizacyjnej. 

 
§ 13 

 
Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:  
 

1. Śmierci członka 
2. Dobrowolnego wystąpienia członka ze Stowarzyszenia 
3. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, 

uchwał władz Stowarzyszenia, regulaminu Stowarzyszenia lub z powodu działania 
członka na szkodę Stowarzyszenia. 

§ 14 
 

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub fizyczna zainteresowana 
merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje stałą lub okresową 
pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta w poczet członków 
Stowarzyszenia przez jego Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. 

2. Członek wspierający posiada prawa określone w § 11 pkt 3,4,5 i 6 oraz prawo    
uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym. 

3. Członek wspierający może działać w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego 
przedstawiciela. 

4. Członkostwo członka wspierającego ustaje w przypadku: 



a. Dobrowolnego wystąpienia członka ze Stowarzyszenia zgłoszonego 
Zarządowi na piśmie. 

b. Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu  
w związku ze zmianą działalności lub utratą osobowości prawnej. 

 
 

§ 15 
 

1. Od uchwał Zarządu podjętych w sprawach skreślenia z listy członków i wykluczenia 
ze Stowarzyszenia służy członkowi zwyczajnemu i członkowi wspierającemu 
odwołanie do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu 
Stowarzyszenia w terminie  14 dni od daty otrzymania informacji o skreśleniu lub 
wykluczeniu go ze Stowarzyszenia. 

2. Uchwała Walnego Zebrania Członków w powyższej sprawie jest ostateczna. 
 

§ 16 
 

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona w 
rozwoju Stowarzyszenia i realizacji jego celów. 

2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na 
wniosek jego Zarządu. 

3. Członek honorowy może brać udział w walnym zgromadzeniu Członków 
Stowarzyszenia z głosem doradczym, a ponadto zwolniony jest z obowiązku 
opłacania składek członkowskich. 

 
 

ROZDZIAŁ IV 
 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 
 

§ 17 
 
Władzami Stowarzyszenia są: 
 

1. Walne Zebranie Członków 
2. Zarząd Stowarzyszenia 
3. Komisja Rewizyjna 

 
§ 18 

 
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 
2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest co najmniej raz w roku przez Zarząd 

Stowarzyszenia, przy czym termin, miejsce oraz porządek dzienny obrad Walnego 
Zebrania Członków powinny być podane do wiadomości członkom Stowarzyszenia, 
nie później niż na 14 dni przed datą zebrania (decyduje data stempla pocztowego). 

3. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym: 
a. Członkowie Wspierający Stowarzyszenie. 
b. Osoby zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia. 

 



§ 19 
 
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
 

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwoływane jak w 18 ust. 2 statutu. 
2. Nadzwyczajne Zebranie Członków może być zwoływane: 

a. Przez Zarząd na podstawie uchwały, 
b. Na żądanie Komisji Rewizyjnej, 
c. Na żądanie co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia, 
d. Na żądanie organu sprawującego nadzór nad Stowarzyszeniem. 

 
§ 20 

 
Przedmiotem obrad Walnego Zebrania członków mogą być tylko sprawy objęte 
porządkiem dziennym obrad, a przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 
Członków tylko sprawy, dla których zostało ono zwołane. 
 

§ 21 
 
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 
 

1. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.  
2. Uchwalenie programu działania Stowarzyszenia.  
3. Uchwalenie regulaminu działania Stowarzyszenia.  
4. Wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.  
5. Analiza i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz 

udzielanie lub nieudzielanie skwitowania ustępującemu Zarządowi.  
6. Podejmowanie uchwał w sprawach określenia wysokości składek członkowskich 

oraz wysokości wpisowego.  
7. Nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia.  
8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.  
9. Zatwierdzanie uchwał dotyczących planów działalności Stowarzyszenia na kolejny 

rok.  
10. Powoływanie komisji likwidacyjnej w przypadku likwidacji Stowarzyszenia.  
11. Podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących przeznaczenia majątku 

zlikwidowanego Stowarzyszenia.  
 

§ 22 
 
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów obecnych na 
Zebraniu członków Stowarzyszenia. 
 

§ 23 
 

1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi 
Zebraniami Członków.  

2. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, 
chyba że za tajnym głosowaniem opowie się co najmniej połowa członków biorąca 



udział  
w głosowaniu.  

 
§ 24 

 
Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4 osób, w tym Prezesa, Zastępcy Prezesa, Sekretarza 
i Skarbnika. 
 

§ 25 
 
Prezes Zarządu jest jednocześnie Prezesem Stowarzyszenia. 
 

§ 26 
 
Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu w miarę potrzeb, nie rzadziej 
jednak jak raz na pół roku. 
 

§ 27 
 
W przypadku zdekompletowania składu Zarządu w czasie jego kadencji może on 
uzupełnić swój skład, nie więcej jednak o 2 członków pochodzących z wyboru. 
 
 

KOMPETENCJE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA 
 

§ 28 
 

I. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:  
1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.  
2. Uchwalanie rocznych planów pracy, budżetu i regulaminów.  
3. Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków.  
4. Przedkładanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia Walnemu 

Zebraniu Członków.  
5. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.  
6. Przyjmowanie członków oraz prowadzenie rejestru członków.  
7. Stowarzyszenie reprezentowane jest na zewnątrz przez Członków Zarządu.  
8. Wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych dla wyłącznej kompetencji 

Walnego Zebrania.  
 
II. Członek Zarządu nie może być skazany wyrokiem prawomocnym za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
 
 

§ 29 
 
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 
połowy składu Zarządu. Przy równej ilości „za” i „przeciw” decyduje głos Prezesa Zarządu. 
 
 



KOMISJA REWIZYJNA – JEJ SKŁAD I KOMPETENCJE 
 

§ 30 
 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, spośród których Komisja wybiera 
Przewodniczącego.  

2. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.  
3. Członkowie Zarządu: 

a. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi  
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa lub podległości służbowej, 

b. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne 
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot 
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 
przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw 
ogłoszone przez Prezesa GUS za poprzedni rok. 

4. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Członków w sposób 
jawny, chyba że za tajnym głosowaniem opowie się co najmniej połowa członków 
biorących udział w głosowaniu.  

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 
a. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi  

w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa, lub podległości służbowej, 

b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.  

6. W przypadku zdekompletowania komisji w czasie jej kadencji, może ona uzupełnić 
swój skład, nie więcej jednak jak o 2 członków pochodzących z wyboru.  

 
§ 31 

 
Do szczególnych zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

1. Kontrola całej działalności Stowarzyszenia.  
2. Zatwierdzanie bilansu rocznego i składanie Walnemu Zebraniu Członków wniosku  

o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium (skwitowania) Zarządowi 
Stowarzyszenia.  

3. Inicjatywa zwoływania Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia 
nieprawidłowości w działaniu Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać 
udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 

 
§ 32 

 
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. 
 
 

ROZDZIAŁ V 
 

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA 
 



§ 33 
 
Majątek Stowarzyszenia stanowią: 

1. Rzeczy ruchome stanowiące własność Stowarzyszenia.  
2. Fundusze Stowarzyszenia, na które składają się: 

a. Dotacje, darowizny, subwencje, 
b. Wpływy ze składek członkowskich, 
c. Wpływy z tytułu prowadzenia przez Stowarzyszenie imprez, spotkań itp.  
d. Wpływy ze zbiórek publicznych. 
e. Środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego 

przekazywanych zgodnie z odrębnymi przepisami. 
f. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność statutową.  
g. Wpływy z aukcji. 

 
 

§ 34 
 
Stowarzyszenie reprezentuje Zarząd. Do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania 
zobowiązań o charakterze majątkowym, wymagane jest łączne działanie 2 członków 
Zarządu tj Prezes Stowarzyszenia i Skarbnik. 
 
 

§ 35 
1. Fundusze Stowarzyszenia wymienione w 35. ust. 2 służą realizacji zadań statutowych 

i nie mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia. 
2. Zabrania się: 

a. udzielania pożyczek lub ubezpieczania zobowiązań  udzielania zobowiązań 
majątkiem stowarzyszenia,  

b. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków 
organów lub pracowników oraz ich 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 organów 
Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych lub 
po cenach wyższych niż rynkowe. 

 
 

ROZDZIAŁ VI 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 36 
 



1. Uchwały w sprawie zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje 
Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów 2/3 członków 
Stowarzyszenia. 

2. Pozostałe uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością 
głosów członków.  

3. W razie braku kworum w wyznaczonym terminie, drugi termin głosowania można 
wyznaczyć w tym samym dniu, o godzinę później.  

4. W drugim terminie uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na 
kworum i wiążą wszystkich członków Stowarzyszenia.  

 


