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STATUT STOWARZYSZENIA 
(tekst jednolity) 

 
Rozdział I 

 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. 

 
Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży zwane 
dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu 
zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży, upowszechnienie pośród niej kultury fizycznej i sportu, 
pobudzanie zainteresowań oraz objęcie zajęciami pozalekcyjnymi uczniów ze wszystkich szkół  
z terenu województwa śląskiego i tworzenie  stałej bazy oraz centrum organizującego zajęcia 
pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży.  
Celem Stowarzyszenia jest także aktywizacja i integracja środowiska lokalnego województwa śląskiego, 
rozwój organizacji pozarządowych  i współpraca z podmiotami gospodarczymi z terenu województwa 
śląskiego, wspieranie twórczości artystów i środowisk twórczych z terenu województwa śląskiego, 
promowanie regionu i jego wizerunku oraz jego mieszkańców, rewitalizacja historycznych obiektów 
poprzemysłowych, rozwój turystyki regionu śląskiego, ochrona i propagowanie dziedzictwa technicznego 
i kulturowego, podnoszenie kwalifikacji i poziomu wiedzy mieszkańców regionu, profilaktyka i 
rozwiązywanie problemów społecznych oraz kształtowanie świadomości obywatelskiej, promocja udziału 
organizacji pozarządowych w budowie społeczeństwa obywatelskiego, rozwój kultury i oświaty, 
wspieranie społecznej aktywności obywateli. 
 

§ 2. 
 
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gliwice. 
 

§ 3. 
 

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz.U. z 1989r. Nr 
20 poz.104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. 
 

§ 4. 
 

1. Członkiem Stowarzyszenia może być mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie 
pozbawiony praw publicznych obywatel Rzeczpospolitej Polskiej lub cudzoziemiec, który jest 
gotów podjąć wysiłek w celu realizowania zadań jakie stawia przed sobą Stowarzyszenie poprzez 
własną, społeczną pracę lub w inny sposób. 

2. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia. 
 

§ 5. 
 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu 
działania. 
 

§ 6. 
 

1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar województwa śląskiego 
2. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza 

granicami województwa oraz kraju. 
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§ 7. 
 

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 
 

§ 8. 
 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

a) organizację i prowadzenie szkół niepublicznych: 
- przedszkoli; 
- szkół podstawowych; 
- gimnazjów; 
- szkół ponadgimnazjalnych; 
- szkół artystycznych, 

b) organizację i prowadzenie galerii młodych twórców, 
c) prowadzenie w ramach kształcenia ustawicznego: 

- kursów kwalifikacyjnych; 
- kursów doskonalących; 
- szkoleń zawodowych; 
- doradztwa zawodowego, 

d) tworzenie pracowni szkolnych: 
- przedmiotowych; 
- językowych; 
- komputerowych; 
- zawodowych; 
- artystycznych; 
- sportowych (siłownie), 

e) organizację i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych: 
- kursy przygotowawcze do egzaminów wewnętrznych i eksternistycznych; 
- koła zainteresowań; 
- zajęcia z dysleksji i dysgrafii; 
- zajęcia sportowe, 

f) organizację konkursów i imprez dla młodzieży: 
- fryzjerskich; 
- kosmetycznych; 
- spawalniczych; 
- artystycznych, 

g) organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży: 
- obozów sportowych; 
- półkolonii; 
- wycieczek, 

h) zatrudnianie nauczycieli i instruktorów do prowadzenia zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych, 
i) gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia przez przyjmowanie darowizn, spadków i 

zapisów oraz korzystanie z ofiarności publicznej, 
j) doradztwo i pomoc prawną dla członków Stowarzyszenia, 
k) organizację imprez kulturalnych, takich jak spektakle, festiwale, targi, pokazy, a także wystaw 

służących promocji regionu i jego tożsamości kulturowej, a także promocji przedsiębiorczości, 
l) organizację przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, edukacyjnym lub szkoleniowym w tym 

seminariów, szkoleń , warsztatów, wykładów, odczytów, konferencji i konkursów, 
ł)    prowadzenie działalności doradczej, informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej  
      i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych, 
m) organizację i wspieranie działalności o charakterze społecznym, kulturalnym, edukacyjnym, 

turystycznym i rekreacyjnym, 
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n) organizację i obsługę ruchu turystycznego, 
o) poszukiwanie, gromadzenie oraz dokumentowanie i opracowywanie informacji w zakresie 

dziedzictwa kulturowego, w tym przemysłowego, 
p) współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o podobnym charakterze, 
q) podejmowanie działań na rzecz rewitalizacji i restauracji nieruchomych i ruchomych zabytków 

techniki, 
r) propagowanie dziedzictwa przemysłowego i techniki oraz kultury poprzez organizację imprez 

kulturalnych, edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych, a także organizowanie i prowadzenie 
muzeów i parków tematycznych, 

s) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami 
masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego , które są zainteresowane rozwojem 
kultury i regionu Śląska, 

t)   współpracę z władzami samorządowymi i państwowymi dla realizacji celów statutowych  
      Stowarzyszenia.  
u)  działalność polegającą na świadczeniu usług na rzecz przedsiębiorców, realizacji przedsięwzięć 

na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, a także na rzecz współpracy 
przedsiębiorców z instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowymi i uczelniami 
wyższymi. 

w) podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym w zakresie ułatwienia im dostępu 
do edukacji, kultury i sportu oraz umożliwienia czynnego udziału w życiu społecznym, 
gospodarczym i kulturalnym, 

z) organizację i prowadzenie żłobków oraz klubów dziecięcych, 
aa) prowadzenie placówek wsparcia dziennego i pozostałych form przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym. 
 

§ 9. 
 

1. Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych celów może wchodzić w skład innych 
organizacji. 

§ 10. 
 
Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak 
zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw. 
 

§ 11. 
Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia 
zwykłą większością głosów w drodze uchwały 
 

§ 12. 
1. Członkowie Stowarzyszenia  zobowiązani są: 

a) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia, 
b) dbać o dobre jego imię, 
c) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia, 
d) przestrzegać postanowień statutu i powszechnie obowiązującego prawa. 

2. Członek Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności: 
a) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze, 
b) może wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania 

Stowarzyszenia, 
c) korzystać z urządzeń technicznych, poradnictwa i obsługi prawnej, które Stowarzyszenie 

stawia do dyspozycji członków, na zasadach określonych przez Zarząd, 
d) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie. 
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3.  Uczestniczenie w obradach Walnego Zebrania Członków jest prawem  i obowiązkiem każdego 
 członka Stowarzyszenia. 
 

§ 13. 
 

1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli 
Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę. 

2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia. 
3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem 

Stowarzyszenia. 
4. Członkowi wspierający Stowarzyszenia będą korzystać z praw przysługujących członkom 

zwyczajnym wymienionych w §12 ust.2 lit. b-d. 
 

§ 14. 
 
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez: 

1. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu, 
2. Wykluczenie przez Zarząd: 

a. za działalność sprzeczną ze statutem lub uchwałami Stowarzyszenia, 
b. na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn 

określonych literą a, 
c. przez utratę pełnej zdolności do czynności prawnych lub pozbawienia praw  obywatelskich 

prawomocnym orzeczeniem sądu, 
d. za nie uczestniczenie w obradach dwóch kolejnych Walnych Zebraniach Członków bez 

podania żadnej przyczyny nieobecności. 
      3. Śmierć członka. 
 

§ 15. 
 
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego 
Zebrania Członków w terminie 14 dni od czasu doręczenia powiadomienia o wykluczeniu. Uchwała 
Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 
 

Rozdział II 
Władze Stowarzyszenia 

 
§ 16. 

 
Władzami Stowarzyszenia są: 

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

§ 17. 
 

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata. 
2. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym. 

 
 18. 

 
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 
przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli niniejszy statut nie stanowi inaczej. 
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§ 19. 
 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków zwane dalej „Walnym 
Zebraniem”. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz na rok, najpóźniej do 31 sierpnia. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, a ponadto na pisemny 
wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/4 liczby członków Stowarzyszenia,powiadamiając o jego 
terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w 
każdy inny skuteczny sposób co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. 

3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w terminie dwóch miesięcy od 
wpłynięcia wniosku Komisji Rewizyjnej lub 1/4 liczby członków, Walne Zebranie zwołuje 
Komisja Rewizyjna. 

4. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do 
głosowania. Przy braku quorum zostaje ono zwołane po raz drugi i może wtedy skutecznie 
obradować bez względu na liczbę uczestników. 

5. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem 
doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście. 

6. Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 
 a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia, 
 b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
 c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania, 
 d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 
 e) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
 f) uchwalanie zmian statutu, 
 g) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych  
     organizacji, 
 h) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 
 i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków 
    Stowarzyszenia, 
 j) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu, 
 k) uchwalanie pobierania i wysokości składek członkowskich.  

7. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej wymaga 
kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności połowy członków uprawnionych do 
głosowania. 

8. Podjęcie uchwały wymienionej w §19 ust.6 lit.h następuje zwykłą większością głosów bez 
względu na ilość członków Stowarzyszenia, którzy wzięli udział w głosowaniu. 

9. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos. 
 

§ 20. 
 

1. Zarząd składa się z 3 do 7 członków wybranych przez Walne Zebranie na 3-letnią  kadencję. 
2. Zarząd składa się z Prezesa, jednego do dwóch wiceprezesów, skarbnika i członków Zarządu. 
3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zebranie na 3-letnią kadencję. 
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu. 
5. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych władz, a w 

szczególności: 
 a) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia, 
 b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
 c) kierowanie bieżącą praca Stowarzyszenia, 
 d) zwoływanie Walnego Zgromadzenia. 
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§ 21. 
 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i 1 do 3  członków. 
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

 a) kontrola bieżącej działalności i pracy Stowarzyszenia, 
 b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu, 
 c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania. 
 

§ 22. 
 

Wyboru pierwszego Zarządu oraz pierwszej Komisji Rewizyjnej dokona Walne Zebranie, które zostanie 
zwołane przez Komitet Założycielski Stowarzyszenia, nie później niż w ciągu 14 dni od 
uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu Stowarzyszenia. 
 

§ 23. 
 

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 16 ust. 2 i 3 w czasie trwania 
kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. 
Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można 
powołać nie więcej niż 1/3 składu organu. 
 

§ 24. 
 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, 
dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności 
publicznej. 

2. Funduszami i majątkami Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 
§ 25. 

 
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia oraz zaciągania w imieniu Stowarzyszenia 
zobowiązań majątkowych uprawniony jest Prezes jednoosobowo albo dwóch członków Zarządu łącznie 
 

§ 26. 
 

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych 
przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego 
likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 

 
 
 
Gliwice, dnia 22 lutego 2016r.  
 
 
 


