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STATUT STOWARZYSZENIA „POKOLENIE” 

 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Stowarzyszenie Pokolenie, zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją działającą na 

podstawie prawa polskiego. 

 

§ 2 

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 

 

§ 3 

Siedzibą Stowarzyszenia są Katowice. 

 

§ 4 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

 

§ 5 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym 

samym lub podobnym profilu działania 

 

§ 6 

Celami Stowarzyszenia są: 

 

1. Wspieranie edukacji kulturalnej, kultury i sztuki oraz przedsięwzięć na rzecz kulturalnego 

rozwoju. 

2. Propagowanie oraz ochrona dziedzictwa kulturowego. 

3. Prowadzenie oraz wspieranie badań naukowych z zakresu historii ze szczególnym 

uwzględnieniem historii najnowszej. 

4. Wspieranie działań zmierzających do promocji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

oraz wzmocnienie świadomości społecznej i politycznej na szczeblu lokalnym, 

regionalnym i państwowym. 

5. Propagowanie idei samorządności oraz wspomaganie wspólnot i społeczności lokalnych. 

6. Tworzenie płaszczyzny do międzynarodowej, ogólnopolskiej i regionalnej współpracy 

lokalnych liderów oraz instytucji publicznych i pozarządowych. 

7. Pomoc organizacyjna, intelektualna rzeczowa i finansowa organizacjom pozarządowym 

mającym swoją siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.  

8. Wsparcie organizacyjne, finansowe, rzeczowe oraz intelektualne Polonii oraz Polaków 

mieszkających poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.  

9. Propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej oraz udostępnianie informacji na temat 

działalności instytucji europejskich. 

10. Wspieranie działań i propagowanie wiedzy zmierzającej do podniesienia jakości w sferze 

produkcyjnej, usługowej i handlowej sektora MSP oraz ich przygotowanie do działania w 

warunkach jednolitego rynku Unii Europejskiej. 

11. Propagowanie wiedzy z zakresu korzystania z pomocy publicznej. 



 2 

12. Podejmowanie wszelkich działań zmierzających do aktywizacji zawodowej oraz 

tworzenia miejsc pracy dla przedstawicieli wszystkich grup społecznych oraz 

zawodowych.  

13. Propagowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu wykorzystania naturalnych źródeł 

energii, gospodarki zasobami naturalnymi, ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej. 

14. Promowanie metod wykorzystania alternatywnych źródeł energii. 

15. Popieranie osiągnięć naukowych zmierzających do poprawy stanu środowiska 

naturalnego. 

16. Pomoc organizacyjna, intelektualna, rzeczowa i finansowa osobom znajdującym się w 

trudnej sytuacji życiowej ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, bezrobociem oraz bezrobotnych.  

17. Integracja społeczna osób niepełnosprawnych oraz promocja działań zmierzających do ich 

równouprawnienia. 

18. Rozwój kultury fizycznej, sportu, turystyki oraz rekreacji. 

19. Uzupełnienie i wzbogacenie powszechnej oferty edukacyjnej dla wszystkich grup 

społecznych i wiekowych. 

20. Zwalczanie barier w dostępie do wiedzy. 

21. Upowszechnienie nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych 

wykorzystywanych w edukacji. 

22. Rozwój zasobów ludzkich.  

 

§ 7 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 

 

1. reprezentowanie swoich członków wobec administracji lokalnej i władz państwowych 

oraz organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych 

2. organizowanie spotkań, konferencji, sesji naukowych i seminariów, 

3. prowadzenie działalności wydawniczej oraz tworzenie zasobów internetowych 

4. współpracę i uczestnictwo w organizacjach krajowych, zagranicznych i 

międzynarodowych 

5. kontakty z organizacjami i instytucjami o podobnych celach w kraju i zagranicą 

6. działalność gospodarczą 

7. podejmowanie innych działań dla realizacji celów Stowarzyszenia 

8. organizowanie doradztwa i szkoleń, 

9. wspieranie i prowadzenie badań naukowych, 

10. upowszechnianie, popularyzację wiedzy, organizowanie systemów informacji w 

szczególności przy pomocy internetu, 

11. świadczenie usług konsultacyjnych i doradczych, 

12. tworzenie ośrodków wiedzy w szczególności internetowych portali i wortali, 

13. wspieranie i kształcenie specjalistów,  

14. udzielanie pomocy organizacyjnej, intelektualnej, rzeczowej i finansowej,  

15. opracowywanie projektów, ekspertyz, prognoz, programów, badań i studiów, 

16. popularyzowanie wykorzystania środków pomocowych w postaci dotacji, pożyczek i innej 

pomocy publicznej, 

17. prowadzenie terapii osób niepełnosprawnych, 

18. organizację i finansowanie akcji i imprez charytatywnych, bali, pikników, turnusów 

rehabilitacyjnych mających na celu integracje środowiska osób niepełnosprawnych, ich 

rodzin oraz terapeutów i sponsorów,   

19. organizację imprez masowych, 
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20. działania na rzecz harmonijnego rozwoju oraz bezpiecznego kształtowania środowiska 

naturalnego, 

 

ROZDZIAŁ II 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§ 8 

Członkiem Stowarzyszenia może być każdy kto: 

 

1. akceptuje zasady niniejszego Statutu i złożył pisemną deklarację przystąpienia do 

Stowarzyszenia popartą przez dwóch członków wprowadzających.  

2. został przyjęty uchwałą Komisji Rewizyjnej na wniosek Zarządu. 

3. ukończył 18 lat 

 

§ 9 

Osobom, które w szczególny sposób zasłużyły się dla Stowarzyszenia Walne Zebranie 

Członków może nadać członkostwo honorowe. 

 

§ 10 

Osoba prawna popierająca działalność Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz 

pomoc finansową lub rzeczową może, decyzją Walnego Zebrania Członków, zostać 

członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez 

swego przedstawiciela. 

 

§ 11 

Członek Stowarzyszenia ma prawo: 

 

1. wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Stowarzyszenia 

2. brać udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia 

3. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i działalności Stowarzyszenia 

4. być na bieżąco informowanym o wszystkich formach działalności Stowarzyszenia 

5. swobodnie wyrażać na forum Stowarzyszenia przekonania światopoglądowe, społeczne i 

polityczne 

6. osobiście składać wyjaśnienia podczas omawiania przez organy stowarzyszenia sprawy 

dotyczącej jego osoby 

7. korzystać ze wszystkich form pomocy Stowarzyszenia. 

 

§ 12 

Członek Stowarzyszenia jest obowiązany: 

 

1. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia 

2. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków oraz posiedzeniach władz, do których został 

wybrany 

3. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia 

4. aktywnie uczestniczyć w działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie  

5. regularnie płacić składki członkowskie w trybie i wysokości ustalonej przez Walne 

Zebranie Członków. 
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§ 13 

Członek honorowy, a także członek wspierający Stowarzyszenia posiada wszystkie prawa 

członka z wyjątkiem praw wyborczych. 

 

§ 14 

Ustanie członkostwa następuje na skutek: 

 

1. rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie do Zarządu, 

2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego 

osobą prawną, 

3. wykluczenia ze Stowarzyszenia z powodu złamania postanowień Statutu i regulaminów 

przewidzianych przez niniejszy statut. Wniosek w tej sprawie składa Zarząd do Komisji 

Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzję w tej sprawie po przeprowadzeniu 

postępowania wyjaśniającego. Od decyzji Komisji Rewizyjnej przysługuje odwołanie do 

Walnego Zebrania Członków 

4. zalegania w okresie dłuższym niż sześć miesięcy z opłatą składek członkowskich 

 

 

ROZDZIAŁ III 

STRUKTURA I WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 

§ 15 

Władzami Stowarzyszenia są: 

 

1.  Walne Zebranie Członków 

2.  Zarząd 

3.  Komisja Rewizyjna 

4.  Przewodniczący 

 

§ 16 

Dla realizacji statutowych celów Zarząd może powoływać sekcje tematyczne 

 

§ 17 

1.  Wybory władz Stowarzyszenia odbywają się tajnie przy nieograniczonej liczbie 

kandydatów 

2.  Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa dwa lata. 

3.  Do władz stowarzyszenia nie może kandydować osoba, która nie uzyskała absolutorium 

jako członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ubiegłej kadencji. 

 

§ 18 

1.  Decyzje władz Stowarzyszenia zapadają w formie uchwał. 

2.  Uchwały władz Stowarzyszenia z wyjątkiem uchwały o zmianie Statutu, rozwiązaniu 

Stowarzyszenia oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia zapadają zwykłą 

większością głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

3.  Uchwały o zmianie Statutu zapadają większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej 

połowy uprawnionych do głosowania. 
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WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 

 

§ 19 

1. Walne Zebranie Członków jest zwoływane, co najmniej raz w roku przez Zarząd: 

a. z własnej inicjatywy 

b. na żądanie Komisji Rewizyjnej 

c. na żądanie co najmniej połowy członków Stowarzyszenia 

d. w wypadku konieczności uzupełnienia składu władz Stowarzyszenia do ilości 

wymaganej statutem 

2. Decyzja o zwołaniu Walnego Zebrania Członków musi być publicznie ogłoszona co 

najmniej 14 dni przed jego terminem. 

 

§ 20 

W wypadku nie stawienia się co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym 

terminie Walnego Zebrania Członków Zarząd może ogłosić drugi termin. W drugim terminie 

uchwały zapadają przy obecności co najmniej 1/4 liczby członków Stowarzyszenia. 

 

§ 21 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

 

a. uchwalanie zmian w Statucie, 

b. uchwalanie programów działania Stowarzyszenia. 

c. wybór Przewodniczącego Zarządu, członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. 

d. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu 

e. udzielanie absolutorium członkom Zarządu 

f. podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i 

międzynarodowych organizacji, 

g. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, 

h. podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach dotyczących Stowarzyszenia, 

i. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku 

j. ustalanie wysokości oraz trybu opłacania składek członkowskich, 

 

 

ZARZĄD 

 

§ 22 

W skład Zarządu wchodzi Przewodniczący oraz od 4 do 6 członków, spośród których Zarząd 

na pierwszym posiedzeniu wybiera Wiceprzewodniczącego, Wiceprzewodniczącego d.s. 

Finansowych oraz Sekretarza. 

 

 

§ 23  

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. 

 

§ 24 

Do kompetencji Zarządu należy: 

a. wybór i odwołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, 

Wiceprzewodniczącego ds. Finansowych oraz Sekretarza spośród członków Zarządu, 
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b. powoływanie sekcji tematycznych oraz wybór i odwoływanie ich szefów spośród 

członków Stowarzyszenia, 

c. reprezentowanie Stowarzyszenia wobec władz lokalnych, państwowych i innych 

podmiotów, 

d. reprezentowanie Stowarzyszenia w obrocie prawnym. Do składania oświadczeń woli 

w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Przewodniczący Zarządu, dwóch członków 

Zarządu działających łącznie, osoba upoważniona przez zarząd, 

e. prowadzenie działalności zagranicznej zgodnie z programem Stowarzyszenia 

f. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia  

 

§ 25 

1.  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy 

miesiące. Posiedzenie Zarządu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na 

wniosek dwóch członków Zarządu. 

2.  Posiedzenie nadzwyczajne Zarządu może zwołać Komisja Rewizyjna w każdym czasie 

 

PRZEWODNICZĄCY 

 

§ 26 

Przewodniczący Zarządu kieruje pracami Zarządu, zobowiązany jest do nadzoru i 

egzekwowania wykonywania obowiązków przez członków Zarządu. Dla pracowników 

zatrudnionych przez Zarząd Przewodniczący jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu 

kodeksu pracy. 

 

KOMISJA REWIZYJNA 

 

§ 27 

Komisji Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być 

jednocześnie członkiem Zarządu. 

 

§ 28 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a. kontrolowanie zgodności działalności Zarządu oraz Sekcji ze Statutem Stowarzyszenia 

i regulaminami 

b. dokonywanie wykładni Statutu 

c. przedstawianie wniosków Walnemu Zebraniu Członków w przedmiocie udzielania 

absolutorium poszczególnym członkom Zarządu 

d. decydowanie o przyjęciu nowych członków stowarzyszenia oraz wykluczenia z listy 

członków, 

 

§ 29 

1. Komisja Rewizyjna rozstrzyga spory wewnętrzne Stowarzyszenia tj. pomiędzy członkami                                                             

Stowarzyszenia oraz pomiędzy członkiem Stowarzyszenia a Stowarzyszeniem. 

2. Komisja Rewizyjna wszczyna postępowanie: 

a)  z własnej inicjatywy, 

b)  na wniosek Zarządu, 

c)  na wniosek dziesięciu członków Stowarzyszenia, 

3. Komisja Rewizyjna ma prawo: 

a)  udzielić upomnienia  
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b)  udzielić publicznej nagany 

c)  zawiesić w prawach członka na okres do 1 roku 

d)  na wniosek Zarządu wykluczyć ze Stowarzyszenia, 

4. Od decyzji Komisji Rewizyjnej wymienionej w § 29 pkt 3. ppkt c) i d) przysługuje 

odwołanie do Walnego Zebrania Członków. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

 

§ 30 

Majątek Stowarzyszenia tworzony jest z: 

1.  składek członkowskich 

2.  darowizn, zapisów, dotacji, spadków 

3.  dochodów z działalności gospodarczej Stowarzyszenia 

4.  dochodów z majątku Stowarzyszenia 

5.  ofiarności publicznej 

 

 

§ 31 

Fundusze Stowarzyszenia przeznaczone są na finansowanie działalności organizacyjnej 

Stowarzyszenia, wydawniczej, kulturalno-oświatowej oraz na inną działalność statutową. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 32 

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się w wypadku podjęcia przez walne Zebranie Członków 

uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 

liczby członków Stowarzyszenia. 

2. Decyzje dotyczące przeznaczenia majątku Stowarzyszenia podejmowane są większością 

2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 liczby członków Stowarzyszenia. 

 


