STATUT
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1) Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Juvenilis – z młodzieńczą siłą” w dalszych
postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2) Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „Stowarzyszenie Juvenilis”.
§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Państw Unii Europejskiej ze szczególnym
uwzględnieniem Państwa Polskiego i województwa małopolskiego.
§3
Siedzibą Stowarzyszenia jest Zelczyna.
§4
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami, o tym samym lub podobnym profilu działania.
§5
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na
podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach
(Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
§6
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Przewiduje się
możliwość zatrudniania pracowników a także powoływania biur dla prowadzenia działalności
statutowej i organizacyjnej.
§7
Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie
przepisami.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§8
Celami Stowarzyszenia są:
1)
2)
3)
4)

Zaktywizowanie młodzieży.
Działalność oświatowa i kulturalna.
Propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej.
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami.
5) Ochrona i promocja zdrowia.
6) Wspieranie społecznej i zawodowej aktywności obywateli.
7) Promocja i organizowanie wolontariatu.
8) Prowadzenie akcji informacyjnych, uświadamiających społeczeństwu ludzkie
problemy i aktywizujących do pomagania potrzebującym.
9) Działalność charytatywna.
10) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.
11) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz potrzebujących.
12) Upowszechnianie kultury fizycznej i ekologii.
13) Działanie kulturalne, edukacyjne i medialne zwiększające wrażliwość społeczną i
promująca sztukę tworzoną przez niezależnych artystów.
14) Promowanie form kreatywnego spędzania czasu wolnego, rozwijanie osobowości i
poszerzanie zainteresowań oraz upowszechnianie zdrowego stylu życia.

§9
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Fundowanie stypendiów.
Wsparcie rzeczowe i/lub materialne osób potrzebujących.
Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów.
Organizowanie imprez kulturalnych.
Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
Organizowanie wymian międzynarodowych.
Organizowanie wydarzeń kulturalnych takich jak festiwale, koncerty, wystawy,
przedstawienia teatralne, warsztaty, sesje, seminaria i inne.
8) Organizowanie spotkań z twórcami, animatorami, krytykami, autorytetami w
dziedzinach zbieżnych z celami statutowymi Stowarzyszenia.
9) Prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
10) Prowadzenie doradztwa.
11) Uczestnictwo w wydarzeniach, akcjach kulturalnych, społecznych i rekreacyjnych,
oraz kampaniach edukacyjnych i społecznych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim,
europejskim i światowym, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia.

12) Wydawanie publikacji słownych, audialnych i audiowizualnych promujących tradycję,
kulturę i sztukę oraz artystów a także wszelkie idee zgodne ze statutem
Stowarzyszenia.
13) Współpracę ze środkami masowego przekazu.
14) Współpracę z organizacjami oraz z międzynarodowymi sieciami organizacji
pozarządowych, które stawiają sobie podobne cele.
15) Pozyskiwanie pomocy na zasadzie wolontariatu i propagowanie szeroko pojętych akcji
charytatywnych umożliwiających realizację celów statutowych.
16) Współpracę z instytucjami i organizacjami społecznymi pracującymi na rzecz osób
niepełnosprawnych.
17) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie: organizacji festiwali,
regionalnych imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych wspierających ich
aktywność w tych dziedzinach.
18) Doradztwo i pomoc organizacyjną oraz szkolenie osób i innych podmiotów
zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.
19) Zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących lokalnego życia społecznego.
20) Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia.
21) Realizację projektów współfinansowanych z funduszy unijnych.
22) Realizację grantów i projektów współfinansowanych ze środków krajowych.
§10
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą przeznaczoną dla zdobywania
funduszy na działalność statutową.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§11
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§12
Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
§13
1) Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

2) Przyjęcie nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu
dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
3) Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) Biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) Udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
d) Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
4) Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) Regularnego opłacania składek.
§14
1) Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
2) Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie
uchwały Zarządu nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od złożenia deklaracji.
§15
1) Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła
wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2) Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek
dziesięciu członków Stowarzyszenia.
§16
1) 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.
2) Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3) Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§17
Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
 z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
 na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia.

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
§18
Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia
członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.
Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§19
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§20
1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.
2. Władze Stowarzyszenia wybierane są w głosowaniu jawnym bezwzględną większością
głosów.
3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej
niż przez cztery kadencje.
§21
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów bez względu

na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.
§22
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym
Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
§23
Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§24
Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd
Stowarzyszenia jako sprawozdawcze. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości
wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. Zawiadomienia

dokonuje się pismem, faksem, drogą elektroniczną lub inną skuteczną formą
porozumiewania się.
§25
Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny
wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§26

Walne Zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze jest zwoływane w terminach określonych
długością kadencji władz.
§27
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
uchwalania zmian statutu,
wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie budżetu,
uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na
rzecz Stowarzyszenia,
podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
lub jego władze,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
§28

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
§29
Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
Prezesa i wiceprezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków.
§30
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał .
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
§31
Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,

b)
c)
d)
e)

wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
sporządzanie planów pracy i budżetu,
sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków.
§32
Komisja Rewizyjna
Stowarzyszenia.

powoływana

jest

do

sprawowania

kontroli

nad

działalnością

§33
Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, to jest: przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
§34
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz
zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
§35
W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż
połowę składu organu.
ROZDZIAŁ V

SĄD KOLEŻEŃSKI
§ 36
1. Członków Sądu Koleżeńskiego wybiera Walne Zgromadzenie
– wyborcze.

sprawozdawczo

2. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu, wybierają
ze swego grona Przewodniczącego, jego zastępcę i Sekretarza.
3. Sąd Koleżeński orzeka w składzie trzyosobowym. Postępowanie przed Sądem
Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem każdej stronie
prawa do obrony a także odwołania się do Walnego Zgromadzenia.
4. Sąd Koleżeński
Zgromadzeniem.

składa

sprawozdania

ze

swej

działalności

przed

Walnym

§ 37
Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
1) rozpoznawanie spraw związanych z naruszaniem przez członków Stowarzyszenia
postanowień statutu,
2) rozpoznawania sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia a władzami
Stowarzyszenia,
3) orzekanie w kwestiach zgodności decyzji władz ze statutem i obowiązującym prawem.
§ 38
Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:
1) upomnienia,
2) nagana,
3) zawieszenie w prawach członkowskich na okres do 1 roku.
ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§39
Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) ze zbiórek publicznych,

d) z działalności zarobkowej,
e) z dotacji, subwencji, środków z funduszy publicznych, grantów.
§40
Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
§41
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§42
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
§43
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w
szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu
działających łącznie.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§44
Uchwałę w sprawie uchwalenia, zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), bez
względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania. Uchwalanie statutu lub
jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego
Zgromadzenia Członków jedynie wtedy, gdy sprawy te umieszczone były w porządku obrad.
§45
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. Koszty likwidacji

pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.
§46
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo o Stowarzyszeniach.

Rozdział VIII
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE
§ 47
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego
postanowienia sądu rejestrowego.

PODPISANO:

