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STATUT 

STOWARZYSZENIA  VivaMY  

 
Rozdział I 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę VivaMY w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 

 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest miasto Koszalin i powiat koszaliński. 

 

3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie Rzeczpospolitej 

Polski, a także na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

 

4. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Koszalin. 

 

5. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych zawiązanym dla realizacji celów 

określonych w niniejszym Statucie. 

 

6. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach       

z późniejszymi zmianami ( Dz. U. z  2015 r. poz. 1393, 1923 ) oraz niniejszego Statutu. 

 

7. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji          

o podobnych celach. 

 

8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest  na pracy społecznej członków, ale do prowadzenia 

swych spraw Stowarzyszenie  może zatrudniać pracowników. 

 

9. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami. 

 

Rozdział II 

 

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

 

1. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz osób starszych poprzez: 

a) aktywizację osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia 

społecznego, kulturalnego i gospodarczego, 

b) rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integrowaniu osób 

starszych ze środowiskiem, 

c)  rozwijanie zdolności i zainteresowań, 

d) promocję wolontariatu osób starszych, 

e) przeciwdziałanie wykluczaniu osób starszych z życia gospodarczego i politycznego, 

f) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki , 

g) niesienie pomocy socjalnej, rehabilitacyjnej, terapeutycznej, 

h) działania w środowisku osób młodych na rzecz postrzegania osób starszych jako 

równoprawnych partnerów w życiu rodzinnym, samorządowym, gospodarczym             

i politycznym, 

i) integrację środowiska. 



2 

 

j)   działalność charytatywną. 

 

2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez: 

a) organizowanie spotkań, konkursów, wystaw,  festynów, 

b) organizowanie kursów ,szkoleń,  konferencji, prelekcji, 

c) organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych, kulturalnych, 

d) wyrażanie swego stanowiska i zabieranie głosu na forum publicznym, 

e) współpracę z organizacjami, instytucjami i wszelkimi osobami o podobnych celach 

działania, 

f) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi w zakresie systemowych 

rozwiązań prawnych, organizacyjnych, urbanistycznych dotyczących osób starszych, 

g) inicjowanie i występowanie z wnioskami dotyczącymi zaspokajania potrzeb osób 

starszych, 

h) organizowanie zajęć z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, zdrowego żywienia           

i profilaktyki zdrowotnej. 

i) organizowanie wszelkich form aktywności z zakresu sportu, rekreacji, turystyki            

i krajoznawstwa. 

 

3. W ramach realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną      

i nieodpłatna pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Rozdział III 

 

CZŁONKOWSTWO. PRAWA I OBOWIĄZKI. 

 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być 

jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

 

2. Stowarzyszenie posiada członków: 

a) zwyczajnych, 

b) wspierających, 

c) honorowych. 

 

3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która: 

a) złoży deklarację członkowską na piśmie, 

b) przedstawi pozytywną opinię 2 członków Stowarzyszenia. 

 

4. Członkiem zwyczajnym staje się po przyjęciu pisemnej deklaracji i po podjęciu uchwało 

o przyjęciu przez Zarząd Stowarzyszenia. 

 

5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna 

deklarująca pomoc merytoryczną,  rzeczową i finansową w realizacji celów statutowych 

Stowarzyszenia. 

 

6. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia staje się po złożeniu pisemnej  deklaracji i po 

podjęciu przez Zarząd Stowarzyszenia stosownej uchwały. 

 

7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny 

wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 
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8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek 

Zarządu Stowarzyszenia lub 5 członków Stowarzyszenia. 

 

9. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

a)   brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów statutowych, 

b)   przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

c) regularnego opłacania składek. 

 

10. Członkowie zwyczajni mają prawo: 

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach władz Stowarzyszenia, 

b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 

c) udziału w zebraniach, szkoleniach, wykładach oraz innych imprezach 

organizowanych przez Stowarzyszenie. 

 

11. Członkowie wspierający i honorowi : 

a) nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego 

b) mogą brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, 

c) mają pozostałe prawa takie same jak członkowie zwyczajni. 

 

12. Członek wspierający ma obowiązek: 

a) wywiązywać się z zdeklarowanych świadczeń, 

b) przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

 

13. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 

 

14. Utrata członkowstwa następuje na skutek: 

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, 

b) wykluczenia przez Zarząd z powodu: 

- nie płacenia składek przez okres 3 miesięcy, 

- łamania Statutu, 

- nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, 

- notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia, 

- wniosku pisemnego trzech członków Stowarzyszenia. 

c)   utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 

d)   śmierci członka, 

e)   utraty osobowości prawnej przez osoby prawne. 

 

15. Od uchwał Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub 

pozbawienia członkowstwa zainteresowanej osobie fizycznej i prawnej przysługuje 

odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia 

Członków jest ostateczna. 

 

Rozdział IV 

 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a)   Walne Zgromadzenie Członków, 

b)   Zarząd Stowarzyszenia, 

c)   Komisja Rewizyjna. 

 

2. Kadencja władz Stowarzyszenia określonych w ust. 2 trwa cztery lata, a ich wybór      
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    odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. 

 

3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę funkcję pełnić nie dłużej niż 

przez  trzy kadencje. 

 

4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w przypadku 

Walnego Zgromadzenia Członków jeśli w pierwszym terminie nie ma wymaganej ilości 

członków, w drugim terminie uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności 

członków będących na Walnym Zgromadzeni Członków. 

 

5. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym 

Zgromadzeniu biorą udział: 

 a)   z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, 

 b)   z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście. 

 

6. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

 

7.  Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane co najmniej raz na rok przez Zarząd. 

Termin i miejsce obrad Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany podać do wiadomości 

wszystkich członków co najmniej 7 dni przed terminem zebrania. 

 

8. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może odbyć się w każdym czasie. 

 Zwołuje je Zarząd Stowarzyszenia ze swej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej 

lub pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

 

9. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą 

większością głosów z uwzględnieniem ust. 4. Głosowanie jest jawne. 

 

10. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia należą: 

a) wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia,  w tym przyjęcie rezygnacji prezesa 

zarządu i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 

b) uchwalanie zmian statutu, 

c) określanie kierunków rozwoju i działania Stowarzyszenia, 

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

e)   rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej Stowarzyszenia, 

f) uchwalanie wytycznych do planu budżetu Stowarzyszenia, 

g) uchwalania wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz 

Stowarzyszenia, 

h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członków honorowych, 

i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia 

lub jego władze, 

j) rozpatrywanie odwołań od  uchwał Zarządu, 

k) podejmowaniu uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 

l) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady we wszystkich 

sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia. 

 

11. Zarząd Stowarzyszenia jest powoływany przez Walne Zgromadzenie Członków do 

kierowania działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 

 

12. Zarząd składa się z 5 do 7 osób w tym prezesa, dwóch  zastępców (wiceprezesów),  
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sekretarza i członka(ów)  Zarządu. Prezesa , zastępców (wiceprezesów), sekretarza           

i skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków. 

 

13. Posiedzenia Zarządu odbywają się raz na miesiąc lub w miarę potrzeb. Posiedzenia 

Zarządu zwołuje prezes. 

 

14. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) realizacja celów statutowych Stowarzyszenia, 

b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, 

c) sporządzanie planów pracy i budżetu, 

d) sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych, 

e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 

f) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku 

Stowarzyszenia, 

g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, 

h) reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, 

i) przyjmowanie i skreślanie członków, 

j) przyjęcie rezygnacji członków Zarządu z pracy w Zarządzie Stowarzyszenia.  

 

15. W umowach między Stowarzyszeniem, a członkiem zarządu oraz w sporach z nim, 

Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego 

organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków. 

 

16. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia. 

 

17. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób. Członkowie Komisji wybierają z pośród swego 

grona przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza. 

 

18. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrola działalności Zarządu, 

b) składanie sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia ze 

swojej działalności, 

c) składanie wniosku o absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia na Walnym 

Zgromadzeniu Członków, 

d) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz 

zebrania Zarządu, 

e) reprezentowanie Stowarzyszenia przez członka Komisji w umowach oraz sporach 

pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu Stowarzyszenia, 

f) przyjęcie rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej  z pracy w tym organie. 

 

19. W przypadku gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej 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: 

a) 2. członków Zarządu przy składzie 5 osobowym, 

b) 3. członków Zarządu przy składzie 7 osobowym, 

c) 1. członka Komisji Rewizyjnej. 

 

20. W sytuacji gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu o prezesa a Komisji Rewizyjnej        

o przewodniczącego wymagane jest zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Członków Stowarzyszenia i zatwierdzenie składu wybranego zgodnie z ust. 19. Wybór 

prezesa Zarządu następuje zgodnie ust. 12, a przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
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zgodnie z ust. 17. Do czasu wyboru Zarządem kieruje wiceprezes, a Komisją Rewizyjną 

zastępca. 

 

Rozdział V 

 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA. 

 

1.Majątek Stowarzyszenia powstaje: 

a)   ze składek członkowskich, 

b)  dotacji, darowizn, spadków zapisów, w tym wynajmowanie sali oraz   

organizowanie  zabaw, bali i spotkań okolicznościowych, 

c)   dochodów z własnej działalności, w tym wynajmowanie sali oraz organizowanie 

zabaw, bali i spotkań okolicznościowych, 

d)   ze składanych wniosków do programów samorządowych, rządowych, unijnych        

i  innych. 

 

2. Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazywany na rzecz członków 

Stowarzyszenia oraz osób z nimi spokrewnionych w formie pożyczek, darowizn lub 

innej postaci. 

 

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

4. Wszelkie środki finansowe mogą być przechowywane na koncie Stowarzyszenia. 

 

5. Do zatwierdzania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń woli nie 

przekraczających zwykłego zarządu wystarczy podpis prezesa. Do oświadczeń woli 

przekraczających zwykły zarząd, a szczególnie w sprawach majątkowych wymagane są 

łącznie dwa podpisy w tym obligatoryjnie prezesa Zarządu lub członka Zarządu 

pisemnie przez prezesa Zarządu upoważnionego. 

 

Rozdział VI 

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. 

 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie 

może być przeznaczony do podziału między jego członków. 

 

2. Do prowadzenia działalności gospodarczej możliwe jest zatrudnienie członków 

Stowarzyszenia lub osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe. 

 

3. Decyzje o zatrudnieniu podejmuje Zarząd w drodze uchwały. 

 

4. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 2 i 3 oraz R I ust. 8 odbywa się na ogólnie 

obowiązujących przepisach. 

 

5. Określa się przedmiot działalności gospodarczej Stowarzyszenia w zakresie: 

a) PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

nie sklasyfikowana, 

b) PKD 47.19.Z – sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w 

niewyspecjalizowanych sklepach, 

c)  PKD 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw, kongresów. 
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d) PKD 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji , gdzie indziej nie 

sklasyfikowane. 

e) PKD 95.29.Z – naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, 

f) PKD 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych          

i rekreacyjnych,  

g) PKD 85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej, 

h) PKD 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. 

 

Rozdział VII 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

 

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia 

podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów tj. 2/3, 

przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym 

terminie, w drugim zgodnie z zapisem R IV ust. 4 Statutu. 

 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków 

określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie jego majątku. 

 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie maja przepisy 

ustawy Prawo o stowarzyszeniach ( Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. z późniejszymi 

zmianami. 

 

 

 

Niniejszy statut uchwalono na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia VivaMY w 

Koszalinie w dniu 10 czerwca 2017 r. Uchwałą Nr 02/2017. 

 

 

  

 

 

 

           S E K R E T A R Z             PRZEWODNICZĄCY 

                 Walnego Zgromadzenia                                  Walnego Zgromadzenia  

            Teresa Tomczyk                         Wiesław Gronkiewicz 
 
                           podpis na oryginale             podpis na oryginale     

               _______________________        _______________________ 
 

 
 


