
Statut 
Stowarzyszenia  

„Wspólnota BONA FIDE” 

  

Uchwalony na zebraniu założycielskim w dniu 11 lipca 2014 roku 
  

Rozdział I  
Postanowienia ogólne 

 
§1 
  

Stowarzyszenie Wspólnota BONA FIDE zwane dalej Stowarzyszeniem, jest 
samorządną organizacją społeczną, posiadającą osobowość prawną. 
  

§ 2 
  
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - 
Prawo o stowarzyszeniach. 
  

§ 3 
  
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedziba 
władz naczelnych mieści się w Poznaniu. 
  

§ 4 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. 
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać 

pracowników. 

§ 5 
  

1. Stowarzyszenie może wchodzić w związki z innymi stowarzyszeniami, 
organizacjami, a także osobami prawnymi.   

  
Rozdział II 

Cele i sposoby działania 
  

§ 6 
  

Celem Stowarzyszenia jest: 
1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób; 
2. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; 
3. działalność charytatywna; 
4. ochrona i promocja zdrowia; 



5. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 
6. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
7. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;  
8. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości; 
9. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;  
10. działalność na rzecz rozwoju edukacji, oświaty i wychowania poprzez dbałość o 

właściwy poziom nauczania i współdziałanie w inicjowaniu i koordynacji zajęć 
lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz rozwój edukacji pozaformalnej i nieformalnej a 
także walidację umiejętności; 

11. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;  
12. działalność na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego; 
13. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 
14. działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego;  
15. działalność na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa; 
16. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 
17. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w 

kraju i za granicą; 
18. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami; 
19. promocja i organizacja wolontariatu; 
20. niesienie pomocy Polonii i Polakom za granicą; 
21. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i 

ochrona praw dziecka;   
22. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 
23. działalność na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz pomoc socjalna 

dla mieszkańców terenów wiejskich; 
24. niesienie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych; 

 
 

           § 7 
  

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
 

1. organizowanie i promowanie różnych form demokracji lokalnej; 
2. organizowanie konkursów, turniejów, przeglądów i olimpiad przedmiotowych 

oraz innych form wspierania i promowania talentów dzieci i młodzieży 
3. organizowanie wypoczynku wakacyjnego; 
4. realizowanie środowiskowych programów profilaktyczno-wychowawczych           

 dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem, niedostosowaniem i wykluczeniem 
społecznym; 

5. organizowanie festiwali, przeglądów, plenerów, warsztatów oraz innych form 
służących kultywowaniu  kultury; 

6. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych; 
7. opracowanie i realizację programów osłonowych, w szczególności w zakresie 

bezdomności, bezrobocia i niepełnosprawności; 
8. organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz wywodzącej się                  
ze środowisk o niskim statusie materialnym; 



9. prowadzenie poradnictwa prawnego i zawodowego dla bezrobotnych; 
10. współdziałanie z organami i agendami władzy państwowej, samorządowej, 

związkami zawodowymi oraz innymi stowarzyszeniami i organizacjami 
realizującymi działania zbieżne z celami Stowarzyszenia w kraju i poza jego 
granicami; 

11. pozyskiwanie darowizn i dotacji, wspieranie inicjatyw młodzieżowych, akcji 
charytatywnych i działalności kulturalnych; 

12. nawiązywanie i organizacja wymiany międzynarodowej dzieci i młodzieży; 
13. udzielanie pomocy materialnej i prawnej osobom poszkodowanym w 

wypadkach komunikacyjnych, ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych oraz 
organizację imprez i konkursów popularyzujących zasady bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym. 

14. organizowanie i prowadzenie:  
1) szkół i placówek oświatowych oraz szkół wyższych;  
2) klubów pracy i gminnych centrów informacji; 
3) klubów integracji społecznej i centrów integracji społecznej; 
4) warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej; 

15. ustanowienie i finansowanie stypendiów socjalnych i motywacyjnych. 
16. organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji oraz kolportaż niezbędnych 

materiałów do ich realizacji; 

 
§ 8 

 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych 
zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów 
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 

Rozdział III 
Członkowie, ich prawa i obowiązki 

  
§ 9 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

▪ członków zwyczajnych, 
▪ członków wspierających, 
▪ członków honorowych. 

3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

§ 10 
  

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność 
do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych. 

2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do 
czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego 



i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu większość muszą 
stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. 

3. Niepełnoletni uczniowie szkół tworzą przy Stowarzyszeniu Sekcję 
Młodzieżową Stowarzyszenia. 

4. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana 
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc 
finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez 
swojego przedstawiciela. 

5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla 
Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów 
statutowych Stowarzyszenia. 

6. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, 
na podstawie pisemnej deklaracji. 

7. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek 
Zarządu. 

§ 11 
  

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do: 

▪ czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich 
władz Stowarzyszenia, 

▪ uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków, 
▪ wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach 

dotyczących działalności Stowarzyszenia, 
▪ uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji 

celów statutowych Stowarzyszenia, 
▪ korzystania ze świadczeń i pomocy Stowarzyszenia, 
▪ uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia. 

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do: 

▪ przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 
▪ regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz 

Stowarzyszenia, 
▪ aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia. 

3. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, 
posiada prawa określone w ust. 1. 

4. Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym – w 
statutowych władzach Stowarzyszenia. 

5. Członek wspierający posiada obowiązki określone w ust. 2. 
6. Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące 

członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. 

 

 



§ 12 
  

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na 
piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań 
odnośnie Stowarzyszenia, 

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka 
wspierającego, 

3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z 
opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres 
przekraczający 6 miesięcy, 

4) wykluczenia z grona członków z powodu rażącego działania na szkodę 
Stowarzyszenia 

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 i 4 orzeka Zarząd podając przyczyny 
skreślenia lub wykluczenia. 

3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do 
Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia 
stosownej uchwały. 

4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio 
zasady określone w ust. 3. 

 
Rozdział IV 

Organy Stowarzyszenia 
  

§ 13 
  

1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są: 

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

  
§ 14 

  

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich 
wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów 
obecnych członków Walnego Zebrania Członków, chyba że zgłoszony 
zostanie wniosek o przeprowadzenie głosowania tajnego. 

2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, 
zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby 
uprawnionych członków (kworum). 



3. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, 
bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej 
liczby uprawnionych członków (kworum). 

§ 15 
  
  
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w 
trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez wstąpienie na 
wolne miejsce kandydata, który uzyskał kolejną największą liczbę głosów lub w 
głosowaniu uzupełniającym. 
  

§ 16 
  

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

▪ z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni, 
▪ z głosem doradczym - członkowie wspierający. 

  
§ 17 

  

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w 

terminie do końca kwietnia. 
3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie 

regulaminu obrad. 
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, 

zastępca, dwaj sekretarze. 
5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, 

bezwzględną większością obecnych członków spośród członków 
Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego 
Zebrania Członków. 

7. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd 
powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. 

8. Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały w obecności co 
najmniej połowy ogólnej liczby członków (kworum). 

9. Walne Zebranie zwołane w drugim terminie z powodu braku kworum może 
podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych. Drugi termin Walnego 
Zebrania może być wyznaczony na ten sam dzień, nie wcześniej jednak niż 15 
minut po pierwszym terminie. 

10. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą 
większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej. 

  



§ 18 
  
  
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy: 

1. uchwalenie statutu i jego zmian, 
2. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,  
3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 
4. ustalanie wysokości składek członkowskich, 
5. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego 

majątku. 

  
§ 19 

  

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 

1) z własnej inicjatywy, 
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 
3) na pisemny wniosek, co najmniej 1/4 członków zwyczajnych. 

2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w 
ciągu 30 dni, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 
pkt  2 i 3. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, 
dla których zostało zwołane.  

  
§ 20 

  

1. Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem 
działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania 
Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed 
Walnym Zebraniem Członków. 

2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika oraz 3 do 15 
członków. 

3. Dokładną liczbę członków Zarządu w danej kadencji ustala Walne Zebranie 
Członków. 

4. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu są Prezes lub 
upoważniony przez niego członek Zarządu. 

5. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. 

 

 



  
§ 21 

  
Do zakresu działania Zarządu należy: 

1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków, 
2. ustalanie budżetu Stowarzyszenia, 
3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 
4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i 

ruchomego, 
5. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań, 
6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 
7. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków, 
8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków, 

  
§ 22 

  

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do 
sprawowania kontroli nad jego działalnością. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. 
3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, 

b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych 
kontroli, 

c) żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie 
stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych 
obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu, 

d) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd 
w terminie ustalonym statutem, 

e) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub 
odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia, 

f) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach 
Stowarzyszenia. 

5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie 
regulaminu. 

6. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia 
złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych 
spraw. 



 

 

  
§ 23 

  
  
W przypadku określonym w § 22 ust. 3 pkt. c posiedzenie Zarządu winno być 
zwołane nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.  
  

Rozdział V 
Majątek i fundusze 

  
§ 24 

  
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne i 
inne prawa majątkowe. 
  

§ 25 
  

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:  

▪ składki członkowskie, 
▪ darowizny, zapisy i spadki, 
▪ wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z 

własnej działalności i dochody z majątku Stowarzyszenia) 
▪ dotacje 

2. Zasady wnoszenia składek członkowskich określa Walne Zebranie Członków. 
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

  
  

Rozdział VI 
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 
§ 26 

  

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu 
Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej 
większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków 
uprawnionych do głosowania. 

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



3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie 
uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy 
rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. 

 


