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STATUT 

STOWARZYSZENIA WOLONTARIUSZY „DA DU” 

 

 

Rozdział I 

Przepisy ogólne 

 

§ 1 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU. 

2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o 

Stowarzyszeniach /Dz. U. z 1989 Nr 20 poz 104 z póź zm/, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2003 Nr 96, poz 873 ze 

zm./, innych ustaw oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną. 
 

§ 2 

 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Stowarzyszenia  

jest Szczecin. 

 

§ 3 

 

Stowarzyszenie działa z poszanowaniem Konstytucji RP, obowiązującego w Polsce porządku 

prawnego oraz powszechnie obowiązujących norm prawa międzynarodowego.  

 

§ 4 

 

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego i opiera swoją społecznie 

użyteczną działalność na nieodpłatnej pracy swoich członków.  

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność pożytku publicznego w formie nieodpłatnej jak i 

odpłatnej. 

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji 

celów statutowych. 

4. Środki pozyskane w wyniku odpłatnej działalności pożytku publicznego lub działalności 

gospodarczej Stowarzyszenie może przeznaczyć wyłącznie na finansowanie realizacji celów 

statutowych.  

5. Stowarzyszenie może zatrudniać niezbędną liczbę pracowników do realizacji swoich działań. 
6. Stowarzyszenie do realizacji swoich celów może pozyskiwać wolontariuszy. 

 

§ 5 

 

Stowarzyszenie ma prawo zrzeszać cudzoziemców, zamieszkałych zarówno poza granicami jak i na 

terenie Rzeczpospolitej Polski, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich. 

 

§ 6 

 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji lub federacji 

stowarzyszeń o tym samym i podobnym profilu działania.  

 

§ 7 

 

Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony. 
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Rozdział II 

Cele, zadania  i środki Stowarzyszenia 

 

§ 8 

 

1. Celem podstawowym Stowarzyszenia jest udzielane pomocy osobom żyjącym z HIV i 

chorym na AIDS, oraz ich rodzinom i najbliższym. 

2. Przeciwdziałanie patologii społecznej w zakresie problemów związanych z uzależnieniem od 

środków psychoaktywnych oraz przemocą. 
3. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, zagrożonych marginalizacją społeczną oraz 

wykluczeniem społecznym  

4. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. 

  

§ 9 

 

Cele statutowe Stowarzyszenie realizuje poprzez: 

1. Współpracę z organami władzy publicznej, administracji rządowej, samorządami, kościołami, 

związkami wyznaniowymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi, z pracodawcami 

oraz środkami masowego przekazu. 

2. Organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów, edukacji środowiskowej i innych form 

edukacji tematycznie związanych z celami statutowymi dla różnych grup społecznych i 

zawodowych. 

3. Niesienie pomocy w sferze duchowej, moralnej, psychicznej, społecznej i materialnej osobom 

z HIV/AIDS. 

4. Podejmowanie działań zmierzających do akceptacji i samorealizacji chorych na AIDS, 

żyjących z HIV i ich bliskich. 

5. Inicjatywa usprawniania opieki medycznej nad osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS. 

6. Kształtowanie racjonalnych zachowań społecznych wobec zagrożenia pandemia HIV. 

7. Profilaktyka i edukacja w zakresie wiedzy o HIV/AIDS, z uwzględnieniem społecznych 

kosztów zakażeń. 
8. Tworzenie stałych, stacjonarnych ośrodków wsparcia i informacji dla osób żyjących z 

HIV/AIDS i ich bliskich. 

9. Organizowanie grup terapeutycznych dla osób żyjących z HIV/AIDS. 

10. Organizowanie obozów rehabilitacyjnych dla osób żyjących z HIV/AIDS. 

11. Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych tematycznie związanych z 

celami statutowymi. 

12. Podnoszenie kwalifikacji członków organizacji w zakresie realizacji zadań statutowych. 

13. Podejmowanie innych form działalności, służących realizacji celów statutowych, 

dopuszczalnych prawnie i za zgodą zarządu.  

 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki. 

 

§ 10 

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1. Zwyczajnych. 

2. Wspierających. 

3. Honorowych. 
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§ 11 

 

1. Członkiem zwyczajnym może być każdy kto spełnia, warunki postanowień art. 3 ustawy 

Prawo o Stowarzyszeniach, który pragnie pomóc w realizacji celów Stowarzyszenia i który 

złoży pisemną deklarację o zamiarze wstąpienia do Stowarzyszenia, zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Członkiem Stowarzyszenia nie może być osoba czynnie uzależniona os środków 

zmieniających świadomość (alkohol, narkotyki, środki psychotropowe), zgodnie z definicją 
Światowej Organizacji Zdrowia 

3. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały 

Zarządu. 

 

§ 12 

 

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do: 

a) czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia, 

b) udziału w szkoleniach, odczytach, konferencjach, zebraniach, i innych formach działalności 

Stowarzyszenia, 

c) noszenia odznak Stowarzyszenia wydawanych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

 

§ 13 

 

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

działalności Stowarzyszenia zadeklaruje stałe wsparcie materialne. 

2. Członek wspierający – osoba prawna, działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego 

przedstawiciela.  

3. Nadanie godności członka honorowego i jej utrata następuje uchwałą Zarządu. 

 

 

§ 14 

 

1. Członkowie wspierający i honorowi posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych, z 

wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego.  

2. Członkowie wspierający są zobowiązani do regularnego wywiązywania się z deklarowanych 

świadczeń 
3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich. 

 

§ 15 

 

Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do: 

a. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów,  uchwał Stowarzyszenia, 

b. brania czynnego udziału w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia 

c. przestrzegania zasad współżycia społecznego 

d. regularnego opłacania składek członkowskich. 

 

§ 16 

 

1 .Członkostwo Stowarzyszenia wygasa z chwilą: 
1)   Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie. 

2)   Śmierci członka Stowarzyszenia. 

2. Skreślenie członka z listy następuje w drodze uchwały Zarządu z powodu: 

1) nieprzestrzegania postanowień Statutu (w tym zalegania z zapłatą składki za okres dłuższy niż 
trzy miesiące) uchwał zarządu i regulaminów oraz działania na niekorzyść Stowarzyszenia, 

2) orzeczenia prawomocnym wyrokiem Sądu utraty praw publicznych, 

3) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osoba prawną. 
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1. Od Uchwały o wykluczeniu ze Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje odwołanie do 

Walnego Zebrania Członków. Odwołanie należy złożyć w terminie jednego miesiąca od 

chwili otrzymania uchwały. 

 

 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

 

§ 17 

 

Władzami Stowarzyszenia są: 
1. Walne Zebranie Członków. 

2. Zarząd stowarzyszenia. 

3. Główna Komisja Rewizyjna. 

 

§ 18 

 

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 5 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu 

tajnym. 

2. W przypadku ustąpienia z grona władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji lub ustania 

członkostwa (w myśl art. 16 Statutu) w Stowarzyszeniu władzom tym przysługuje prawo 

kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć ½ członków 

pochodzących z wyboru. 

 

§ 19 

 

1. Uchwały władz Stowarzyszenia o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w 

głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy wszystkich 

uprawnionych członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zgromadzeni mogą uchwalić 
głosowanie tajne. 

2. Uchwały o zmianie statutu i rozwiązywaniu Stowarzyszenia wymagają kwalifikowanej 

większości 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy wszystkich uprawnionych członków 

zwyczajnych Stowarzyszenia. 

 

§ 20 

 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia w skład, którego wchodzą 
wszyscy zwyczajni Członkowie Stowarzyszenia. 

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się raz na rok i jest zwoływane przez Zarząd 

Stowarzyszenia. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w uzasadnionych przypadkach Zarząd 

Stowarzyszenia: 

a) z własnej inicjatywy 

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej 

c) na żądanie 1/5 ogółu członków Stowarzyszenia. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało 

zwołane. 

 

§ 21 

 

Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania 

Członków listami poleconymi, na co najmniej 7 dni przed terminem zebrania oraz przez wywieszenie 

w tym samym terminie zawiadomienia w siedzibie Stowarzyszenia. 
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§ 22 

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą: 
1. Ustalenie programu działania Stowarzyszenia. 

2. Wybór Zarządu Stowarzyszenia i Głównej Komisji Rewizyjnej. 

3. Ocena i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Głównej Komisji Rewizyjnej. 

4. Wybór Przewodniczącego Stowarzyszenia. 

5. Zatwierdzanie sprawozdań finansowych. 

6. Zatwierdzanie regulaminów Zarządu Stowarzyszenia i Głównej Komisji Rewizyjnej. 

7. Ustalenie wysokości składek członkowskich. 

8. Uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia. 

9. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 

10. Zatwierdzanie projektu budżetu Stowarzyszenia, opracowanego przez Zarząd Stowarzyszenia. 

 

 

§ 23 

 

1. Zarząd Stowarzyszenia może powoływać zespoły problemowe z ustaleniem zakresu ich 

działania. 

2. Zarząd Stowarzyszenia uchwala regulamin działania zespołów problemowych.  

 

§ 24 

 

Zarząd Stowarzyszenia jest wybierany przez Walne Zebranie Członków według następującego klucza: 

- Przewodniczący Stowarzyszenia 

- vice Przewodniczący 

- Sekretarz 

- Skarbnik 

- 2 Członków 

 

§ 25 

 

Członek Zarządu Stowarzyszenia traci swój mandat w przypadku: 

1. Ustania członkostwa (w myśl art. 16 Statutu) 

2. Zrzeczenia się funkcji. 

3. Wykluczenia przez Walne Zebranie Członków na skutek działań na szkodę Stowarzyszenie. 

 

§ 26 

 

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należą:  
1. Realizacja celów Stowarzyszenie. 

2. Przygotowanie projektu budżetu. 

3. Przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających. 

4. Uchwalanie członkostwa honorowego oraz pozbawianie tego członkostwa. 

5. Zatrudnianie pracowników etatowych. 

6. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.  

7. Oficjalne reprezentowanie Stowarzyszenia. 

8. Decydowanie o współpracy z innymi organizacjami o podobnym profilu działania. 

9. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków. 

 

 

§ 27 

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia zwoływane są przez Przewodniczącego, Sekretarza lub 2/3 

Zarządu nie rzadziej niż na kwartał.  
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§ 28 

 

Odwołanie z funkcji Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia może nastąpić w toku kadencji 

wyłącznie uchwałą Walnego Zebrania Członków. 

 

§ 29 

 

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 Członków: 

2. Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego oraz jego Zastępcę. 
3. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy: 

a) Kontrola działania Zarządu Stowarzyszenia pod względem prawidłowości i zgodności z 

postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków. 

b) Przedstawienie Zarządowi Stowarzyszenia uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych 

dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia. 

c) Przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności oraz 

przekładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi 

Stowarzyszenia. 

4. Komisja Rewizyjna zobligowana jest do kontroli przynajmniej raz w roku działalności 

Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych. 

5. Decyzje Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności, co 

najmniej 2/3 Członków Komisji Rewizyjnej. 

 

§ 30 

 

Do reprezentowania Stowarzyszenia i podejmowania zobowiązań majątkowych upoważnieni są: 
Przewodniczący Stowarzyszenia lub jednocześnie 2 z pozostałych Członków Zarządu Stowarzyszenia. 

 

 

Rozdział V 

Majątek i fundusze 

 

§ 31 

 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.  

2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się: składki członkowskie, dotacje, zapisy, spadki, 

darowizny oraz wpływy z działalności statutowej i zbiórek pieniężnych. 

3. Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego lub działalności gospodarczej 

prowadzonej przez Stowarzyszenie służy realizacji celów statutowych i nie może być 
przeznaczony do podziału między jego członków.  

 

§ 32 

 

Wszystkie dokumenty związane z obrotem finansowym akceptuje Przewodniczący 

Stowarzyszenia. 

 

 

§ 33 

 

Zabrania się: 
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku 

do jego członków, członków organów oraz pracowników i osób, z którymi pracownicy 

pozostają w związku małżeńskim lub 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. 
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2. Przekazywania lub wykorzystania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków 

organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich. 

3. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 
członkowie organizacji, członkowie jej organów, pracownicy oraz ich osoby bliskie.  

 

 

Rozdział VI 

Zmiana statutu i rozwiązywanie Stowarzyszenia 

 

 

§ 34 

 

1. Zmiana statutu i rozwiązywanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania 

Członków, podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności wszystkich 

uprawnionych do głosowania Członków Stowarzyszenia (w II terminie bez względu na liczbę 
obecnych). 

2. W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia 

obecni podczas głosowania członkowie zdecyduje o przeznaczeniu majątku i powołają 
Komisję Likwidacyjną.   
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Proponowany porządek obrad Walnego Zjazdu Członków Stowarzyszenia 

Wolontariuszy „DA DU” 

Szczecin, dnia 22.04.2008 r. 

 

 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Wybór Przewodniczącego Zjazdu i Sekretarza (protokolanta). 

4. Wybór komisji wyborczej. 

5. Stwierdzenie przez komisję Wyborczą prawomocności zjazdu. 

6. Sprawozdanie z działalności mijającej kadencji. 

7. Absolutorium dla ustępujących władz Stowarzyszenia.  

8. Omówienie i przyjęcie ordynacji wyborczej (głosowanie). 

9. Wybory nowych władz: 

- Zarządu Głównego 

- Komisji Rewizyjnej. 

10. Ukonstytuowanie się nowych władz (podanie do ogólnej wiadomości) 

11. Przyjęcie zmian w statucie i podjecie uchwały o Organizacji Pożytku 

Publicznego. 

12. Wystąpienie przewodniczącego komisji Wyborczej. 

13. Zakończenie obrad Zjazdu przez nowego Przewodniczącego. 

 

 

 


