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STATUT STOWARZYSZENIA 

KAPITAŁ ZAUFANIA 

 

 
Jedną z najważniejszych wartości każdego człowieka powinna być pomoc 
innym, czynienie dobra drugiemu człowiekowi. Jednakże coraz większa 
anonimowość w społeczeństwie, także w społecznościach lokalnych, przez 
dyfuzję odpowiedzialności powoduje, że przechodzimy obojętnie obok wielu 
nieszczęść. Chcąc przywrócić należne miejsce pomocy w hierarchii człowieka 

żyjącego w małej społeczności, zakładamy Stowarzyszenie. 

 

 

 

 
Rozdział I 

Przepisy ogólne 

 

§ 1 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Kapitał Zaufania i w dalszej części statutu zwane jest 

Stowarzyszeniem. 

2. Stowarzyszenie działa w ramach porządku prawnego określonego przez Konstytucję 

Rzeczpospolitej Polskiej oraz prawo o stowarzyszeniach. 

3. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową. 

4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 
5. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy członków i wolontariuszy. Do prowadzenia 

swych spraw może zatrudniać pracowników. 

 

 

 

§ 2  

1. Logo Stowarzyszenia uchwala Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. 

2. Zasady i sposoby używania logo oraz jego ochrony określa Kodeks Cywilny oraz 

uchwały wydane przez Zarząd Stowarzyszenia.  

 

 

§ 3 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą 

jego władz jest miasto Żnin. 

2. Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych. 
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3. Stowarzyszenie może wraz z innymi stowarzyszeniami założyć związek stowarzyszeń. 

 

 

Rozdział II 

Cele i sposoby ich realizacji 

 

§ 4 

 

Celem Stowarzyszenia jest uwrażliwienie członków społeczności lokalnych na problemy 

drugiego człowieka. Działalność Stowarzyszenia ma doprowadzić do wzrostu 

odpowiedzialności za bliźnich, bliźnich przez to do integracji społeczności miasta, wsi, gminy. 

Stowarzyszenie działa na rzecz tego, by normą społeczną stała się świadoma pomoc drugiemu 

człowiekowi. 

 

§ 5 

Do realizacji celu określonego w § 4 Stowarzyszenia w szczególności: 

1. współdziała z przedstawicielami administracji państwowej i samorządowej w 

rozwiązywaniu problemów społecznych, tworzeniu polityki społecznej; uczestniczy w 

formułowaniu i wdrażaniu lokalnych strategii dotyczących szeroko rozumianej 

pomocy społecznej; 

2. prowadzi działalność badawczą w zakresie problemów społecznych, prowadzi badania 

dotyczące ubóstwa, patologii społecznej; 

3. umożliwia wykorzystanie potencjału aktywności społecznej organizując wolontariat; 

4. prowadzi działalność na rzecz rozwiązania problemów uzależnień (alkoholizmu, 

narkomanii), przemocy; 

5. dba o rozwój twórczości artystycznej oraz podnoszenie poziomu zdrowotnego dzieci i 

młodzieży; 

6. dba o rozwój umiejętności, które dzieciom czy młodzieży zagrożonej patologią, 

pozwolą na usamodzielnienie się i wyrwanie z uzależnienia od ubóstwa; 

7.  podejmuje działania, które zakorzenione będą w tradycji i kulturze; 

8. przeciwdziała tworzeniu gett np. osób niepełnosprawnych, dzieci alkoholików, dzieci 

z rozbitych rodzin i dąży do współdziałania różnych grup o różnym pochodzeniu i 

statusie; 

9. dąży do powiększania szans w dostępie do edukacji tym, którzy ich mają niewiele; 

10. organizuje szkolenia dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą; prowadzi programy 

edukacyjne dotyczące problemów pomocy społecznej; 

11. organizuje pomoc interwencyjną dla osób w trudnych sytuacjach życiowych; 

12. dba o nienaruszenie godności człowieka, któremu potrzebna jest pomoc; 

13. inspiruje i wspiera przedsięwzięcia mające na celu poprawę sytuacji dzieci i rodzin 

obarczonych niepełnosprawnością, uzależnieniami, przemocą, ubóstwem i innymi 

zagrożeniami; 

14. organizuje imprezy kulturalne, koncerty, wystawy, zawody sportowe, wyjazdy 

studyjne, praktyki, obozy wypoczynkowe, odczyty, seminaria, szkolenia; 

15. udziela pomocy stypendialnej; 

16. publikuje materiały z prac Stowarzyszenia w formie różnych wydawnictw; 

17. prowadzi działalność na zlecenie organów państwowych i samorządowych, zgodnie z 

celami statutowymi Stowarzyszenia; 

18. występuje do władz z wnioskami dotyczącymi regulacji prawnych w zakresie polityki 

społecznej; 
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19. prowadzi działalność gospodarczą w celu zdobycia środków dla realizacji celów 

statutowych, dochód nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 

Rozdział III 

Prawa i obowiązki członków 

 

 

§ 6  

 

 

 

1. Członkowie Stowarzyszenia, którymi mogą by osoby fizyczne, dzielą się na 

członków zwyczajnych, członków wspierających i członków honorowych. 

2. Osoba prawna może by jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

 

§ 7 

1. Członkiem zwyczajnym może by osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca cele 

statutowe Stowarzyszenia, 

2. Członkiem wspierającym może by osoba fizyczna lub prawna, która 

zadeklarowała na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową. Osoba 

prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w 

rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla 

Stowarzyszenia. 

 

§ 8 

 

1. O przyjęciu członka decyduje większością co najmniej 2/3 głosów Zarząd 

stowarzyszenia, na pisemny wniosek kandydata. 

2. Decyzja o odmowie przyjęcia członka podlega zaskarżeniu do Walnego Zebrania, 

które podejmuje ostateczną decyzję. 

 

§ 9 

 

 

 

1. Zarząd Stowarzyszenia może nadać godność członka honorowego Stowarzyszenia 

osobom mającym szczególne zasługi dla Stowarzyszenia. 

2. Członek honorowy jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.  

 

§ 10 

 

1. Członkowie zazwyczaj mają prawo do: 

a) Biernego i czynnego prawa wyborczego; 

b) Uczestniczenia w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach; 

c) Zgłaszania wniosków, opinii i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia; 

d) Noszenia znaczka Stowarzyszenia; 

e) Skarżenia do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o 

skreśleniu z listy członków. 
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2. Członkowie wspierający i członkowie honorowi mają prawa określone w punkcie 

1 niniejszego paragrafu, z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego. 

 

 

§ 11 

 

Obowiązkiem członków zazwyczaj jest: 

a) Przestrzeganie postanowień Stowarzyszenia; 

b) Czynny udział w realizacji zadań i uchwał podejmowanych przez organy 

Stowarzyszenia; 

c) Terminowe opłacanie składek członkowskich, miesięcznie lub rocznie. 

 

 

 

§ 12 

1. Utrata członkostwa następuje na mocy Uchwały Stowarzyszenia wskutek: 

a) utraty cech wymienionych w punkcie 1 paragraf 7; 

b) śmierci; 

c) wystąpienia ze Stowarzyszenia na własną prośbę, zgłoszoną na piśmie Zarządowi 

Stowarzyszenia, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych 

zobowiązań; decyzje o utracie członkostwa podejmuje Zarząd Stowarzyszenia; 

d) skreślenie, po uprzednim pisemnym upomnieniu, na mocy uchwały Zarządu 

Stowarzyszenia z powodu niepłacenia przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, składek 

członkowskich; 

e) wykluczenia z  powodu nie uczestniczenia  w realizacji zadań Stowarzyszenia; 

decyzje o utracie członkostwa podejmuje Zarząd Stowarzyszenia; 

f) nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów lub uchwał organów 

Stowarzyszenia; decyzję o utracie członkostwa podejmuje Zarząd Stowarzyszenia; 

g)  działania na szkodę Stowarzyszenia; decyzję o utracie członkostwa podejmuje Zarząd 

Stowarzyszenia; 

2. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków przysługuje 

odwołanie do Walnego Zebrania. 

 

 

 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

 

§ 13 

 

 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie; 

2. Zarząd Stowarzyszenia; 

3. Komisja Rewizyjna. 

 

 

§ 14 
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1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia wybranych przez Walne Zebranie trwa 4 

lata. 

2. Wybór członków władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym, 

bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej 

liczby kandydatów. 

3. Członek Stowarzyszenia może pełnić tylko jedną funkcję we władzach 

Stowarzyszenia. 

4. Do władz Stowarzyszenia wchodzą kandydaci, którzy otrzymali największą ilość 

głosów. 

5. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz następuje nie później niż w ciągu 

tygodnia od dnia wyborów. 

 

 

 

§ 15 

 

1. Mandat członka wygasa w przypadku: 

a) ustania przynależności do Stowarzyszenia; 

b) zrzeczenia się mandatu; 

c) odwołania się z pełnionej funkcji. 

 

2. Członków władz Stowarzyszenia można odwołać z pełnionych funkcji, gdy; 

a) bez usprawiedliwienia nie uczestniczą w trzech kolejnych zebraniach danego organu; 

b) bez ważnych przyczyn nie biorą udziału przez co najmniej 6 miesięcy w 

powierzonych im pracach danego organu. 

 

3. Decyzje o odwołaniu członka władz Stowarzyszenia z pełnionych funkcji podejmuje 

ten organ władz, którego członkiem jest osoba niewypełniająca swych obowiązków. 

4. Wygaśnięcie mandatu członka władz Stowarzyszenia stwierdza ten organ, którego 

członkiem jest osoba niewypełniająca swych obowiązków. Od tej decyzji w terminie 

tygodnia od pisemnego powiadomienia członka o jego odwołaniu, przysługuje 

członkowi apelacja do Walnego Zebrania, które w takim przypadku w trybie 

nadzwyczajnym zwołuje Zarząd. 

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka władz Stowarzyszenia, ich skład osobowy 

jest uzupełniany z listy wyborczej według kolejności otrzymania głosów w wyborach. 

Włączyć w ten sposób można nie więcej niż 1/3 określonej statutem ogólnej liczby 

członków danego organu władz Stowarzyszenia. 

 

 

§ 16 

 

 

 
1. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają 

zwykłą większością głosów, w obecności nie mniej niż połowy osób uprawnionych do 

głosowania. W przypadku braku kworum, po konsultacji z sekretarzem, przewodniczący 

wyznacza termin zebrania w tym samym dniu, 15 minut po pierwszym terminie, bez 

względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. W przypadku równej liczby głosów 

decyduje głos przewodniczącego. 
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2. Z wyjątkiem spraw określonych w statucie, głosowania są jawne. Głosowanie tajne 

można przeprowadzić w przypadku, gdy zażąda tego co najmniej 1/3 

uprawnionych. 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział V 

Walne Zebranie 

 

 

§ 17 

 

 

 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

3. Walne Zebranie tworzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia. 

4. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć bez prawa głosu zaproszeni goście. 

 

 

 

§ 18 

 

1. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia raz w roku, 

w pierwszym kwartale roku kalendarzowego. 
2. O miejscu, terminie oraz porządku dziennym Zwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd 

Stowarzyszenia zawiadamia członków, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem 

listami lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru. Za skuteczne powiadomienie 

uznaje się potwierdzenie odbioru zawiadomienia w formie pisemnej lub elektronicznej. 

 

 

§ 19 

 

 

 
1. Walne Zebranie podejmuje uchwały w obecności przynajmniej połowy członków zwykłą 

większością głosów, z wyjątkiem sytuacji określonej w pkt.2. niniejszego paragrafu. W 

przypadku braku kworum, po konsultacji z sekretarzem, przewodniczący wyznacza termin 

zebrania w tym samym dniu, 15 minut po pierwszym terminie, bez względu na liczbę 

osób uprawnionych do głosowania.  

2. Zmiany w statucie Stowarzyszenia podejmowane są przez Walne Zebranie w 

obecności przynajmniej 3/5 członków Stowarzyszenia, większością co najmniej 

2/3 głosów. 

3. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 
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§ 20 

 

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należą: 

1. Rozpatrywanie sprawozdań zarządu stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej. 

2. Podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego 

Zarządu Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

3. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na walne zebranie. 

4. Uchwalanie statutu Stowarzyszenia i zmian w statucie oraz regulaminu 

Walnego Zebrania, Komisji Rewizyjnej, a także regulaminu prac zarządu 

stowarzyszenia. 

 

 

5. Wybór w głosowaniu tajnym: 

- prezesa i pozostałych członków Zarządu stowarzyszenia 

- członków Komisji Rewizyjnej. 

6. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego 

majątku. 

7. Uchwalanie składek członkowskich. 

 

 

 

 

§ 21 

 

 

 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbyć się w każdym czasie w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach: 

a) z inicjatywy zarządu Stowarzyszenia, 

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia. 

 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia 

nie później niż dwa tygodnie od daty złożenia wniosku. 

3. O Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu członkowie winni być powiadomieni 

co najmniej tydzień przed jego terminem listami lub pocztą elektroniczną za 

potwierdzeniem odbioru. Za skuteczne powiadomienie uznaje się 

potwierdzenie odbioru zawiadomienia w formie pisemnej lub elektronicznej. 

 

 

 

 

Rozdział VI 

Zarząd Stowarzyszenia 

 

 

§ 22 
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1. Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie 

między Walnymi Zebraniami i odpowiada za swą pracę przed Walnym 

Zebraniem. 

2. Zarząd Stowarzyszenia może liczyć od 3 do 5 członków, wybranych przez 

Walne Zebranie. Ich liczbę, tryb wyboru oraz kompetencje określa Walne 

Zebranie. 

3. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w 

kwartale. Zebranie Zarządu Stowarzyszenia zwołuje Prezes lub upoważniony 

przez niego członek Zarządu Stowarzyszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 23 

 

 

Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należą: 

1. Uchwalenie programu działań Stowarzyszenia; 

2. reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu; 

3. uchwalanie rocznego budżetu Stowarzyszenia i jego wykonywanie; 

4. uchwalanie budżetów podejmowanych przez Stowarzyszenie akcji; 

5. podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości; 

6. uchwalanie regulaminów, które nie są zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia; 

7. podejmowanie decyzji o przynależności do organizacji międzynarodowych; 

8. kierowanie działalnością Stowarzyszenia w zakresie spraw gospodarczych; 

9. przyjmowanie i skreślanie z listy członków Stowarzyszenia; 

10. nadawanie godności członka honorowego; 

11. tworzenie i likwidacja biura Zarządu Stowarzyszenia; 

12. podejmowanie uchwał i załatwianie spraw bieżących nie zastrzeżonych do 

kompetencji innych władz Stowarzyszenia; 

13. organizowanie działań związanych z wykonywaniem uchwał walnego zebrania. 

 

 

§ 24 

 

 

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych 

Stowarzyszenia, podejmowania decyzji finansowych oraz podpisywania umów i 

zobowiązań w jego imieniu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, 

w tym prezesa lub skarbnika. 

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka 

zarządu Stowarzyszenia.  
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Rozdział VII 

Komisja Rewizyjna 

 

 

 

§ 25 

 

 

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają ze swojego grona 

przewodniczącego i sekretarza. 

3.  Szczególny tryb i zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin przyjęty 

przez Walne Zebranie. 

 

 

 

§ 26 

 

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą; 

1. kontrola wykonywania uchwał Walnego Zebrania; 

2. kontrola działalności Stowarzyszenia pod względem finansowym nie rzadziej 

niż 1 raz w roku; 

3. występowanie do Zarządu stowarzyszenia z wnioskami i uwagami 

wynikającymi z przeprowadzonych kontroli; 

4. przedstawienie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu oraz 

stawianie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia. 

 

 

 

 

Rozdział VIII 

Fundusze Stowarzyszenia 
 

 

§ 27 

 

 Na fundusze Stowarzyszenia składają się: 

1. wpływy ze składek członkowskich; 

2. dotacje i subwencje osób fizycznych i prawnych; 

3. darowizny, zapisy i spadki osób fizycznych i prawnych; 

4. wpływy z działalności statutowej; 

5. dotacje do organizacji państwowych, samorządowych i międzynarodowych oraz 

innych jednostek zarówno międzynarodowych kraju jak i za granicą, według zasad 

prawnych ogólnie obowiązujących w tym zakresie; 

6. dochody majątku Stowarzyszenia; 
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7. dochody z działalności gospodarczej według zasad określonych w odrębnych 

przepisach, służące realizacji celów statutowych. 

 

 

§ 28 

 

 

1. Działalność finansowa Stowarzyszenia prowadzona jest w oparciu o budżet 

uchwalany przez Zarząd Stowarzyszenia na każdy rok kalendarzowy oraz w 

oparciu o odrębne budżety podejmowanych przez nie akcji. 

2. Fundusze Stowarzyszenia przeznaczone są w całości na cele działalności 

statutowej. 

3. Za zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia odpowiada Zarząd 

Stowarzyszenia. 

 

 

 

 

 

 

Rozdział IX 

Rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

 

§ 29 

 

 

 

1. Na zawiadomieniu o Walnym Zebraniu, w którego porządku obrad ma być 

rozwiązanie Stowarzyszenia powinien być wyszczególniony punkt 

obrad: ”Rozwiązanie Stowarzyszenia”. 

2. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić tylko na podstawie uchwały tak 

zwołanego Walnego Zebrania i dla ważności tej uchwały nie jest wymagane 

quorum, lecz decydują wszyscy obecni członkowie Stowarzyszenia 

większością co najmniej ¾ głosów. 

3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa także cel, na jaki ma być 

przeznaczony majątek Stowarzyszenia. 


