
Statut Stowarzyszenia „Turkusowy Poznań”  

TEKST JEDNOLITY - Poznań, dnia 12 kwietnia 2018  

 

Rozdział I 
Nazwa, teren działalności, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenia. 

§1 

Stowarzyszenie nosi nazwę: „Turkusowy Poznań”  

§2 

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

§3 

Stowarzyszenie jest zarejestrowane, działa w oparciu o obowiązujące przepisy Prawa 
o stowarzyszeniach, posiada osobowość prawną. 

§4 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań. 

§5 

l. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków 

Stowarzyszenia i wolontariuszy . 

2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, angażować osoby, firmy i inne instytucje 

na podstawie umów cywilno-prawnych. 

3. Zarząd Stowarzyszenia może pobierać wynagrodzenie.  

Rozdział II 
Cele i środki działania Stowarzyszenia 

§6 

Celem Stowarzyszenia jest: 
1. Propagowanie idei turkusu dotyczącej modelu organizacji 

2. Integracja społeczności lokalnej 

3. Wspieranie inicjatyw  



4. Działalność edukacyjna 

§7 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 
1 organizowanie warsztatów, szkoleń, spotkań, konferencji, wyjazdów  

2.działalność wydawnicza 

3. publikacje treści w mediach społecznościowych, stronach internetowych 

4. doradztwo oraz poradnictwo  

5. prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego dla realizacji 
zadań statutowych stowarzyszenia, 
6. podejmowanie innych działań służących realizacji celów statutowych. 

Rozdział III 
Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§8 

1 Członkiem Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie 

2 Członków przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji. 

§9 

Członek Stowarzyszenia ma prawo do: 
1. Czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia, 
2. Udziału w zebraniach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez 
Stowarzyszenie. 

§10 

Członek zobowiązany jest do: 
1. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. 
2. Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 
3. Regularnego opłacania składek członkowskich w przypadkuuchwalenia przez Walne 
Zebranie Członków zobowiązania do opłacania składek. 

§11 

Członkostwo ustaje na skutek: 
1. Dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie. 
2. Skreślenia przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu zalegania z opłatą składek 
członkowskich za okres jednego roku pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia. 
3. Śmierci członka. 



4. Za działalność niezgodną ze statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia. 
5. Z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu. 
6. Od decyzji Zarządu w tym przedmiocie skreślenia służy odwołanie w ciągu 14 dni od daty 
jej doręczenia. 
 
 

Rozdział IV 
Władze Stowarzyszenia 

§12 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 
a) Walne Zebranie Członków, 
b) Zarząd, 
c) Komisja Rewizyjna 
 

2.Zarząd Stowarzyszenia jest powołany na czas nieoznaczony 

3.Wybór zarządu odbywa się w głosowaniu jawnym,  

§13 

l. Najwyższą władzą jest Walne Zebranie Członków zwołane przez Zarząd Stowarzyszenia . 
2 Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

§ 14 

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy: 
1. Uchwalenie głównych kierunków działania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia 
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu  
3 Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi  
4 Wybór Zarządu  

5. Wybór Komisji Rewizyjnej. 
6. Uchwalenie wysokości składek członkowskich. 
7. Zatwierdzenie regulaminów oraz podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu 
Stowarzyszenia. 

§15 

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w 
drugim terminie (15 minut od daty i godziny rozpoczęcia pierwszego terminu) zwykłą 
większością głosów bez względu na liczbę obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia. 

 



§16 

W Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym mogą brać udział wszyscy członkowie 
Stowarzyszenia. 

§17 

1.O terminie, miejscu, porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd 
Stowarzyszenia zawiadamia członków co najmniej 2 tygodnie przed terminem zebrania. 

2. Zawiadomienie może nastąpić w formie elektronicznej, telefonicznie lub w formie 
pisemnej.  

 

§18 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwołane z inicjatywy 
Zarządu lub dwóch członków zwyczajnych stowarzyszenia, 
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwołane przez Zarząd w terminie 30 dni 
od daty złożenia wniosku i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane. 

§19 

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z liczby od 3-7 członków wybranych przez Walne 
Zgromadzenie. 
W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą członkowie zarządu.  
 
2. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
 

§ 20 

1.W przypadku odwołania lub rezygnacji członka zarządu Zarząd może 
uzupełnić skład Zarządu, powołując na jego miejsce nowego członka przez kooptację.  
2.Uzupelnienie składu Zarządu w sposób opisany w punkcie 1 niniejszego paragrafu, nie 
może przekroczyć 1/3 statutowego składu osobowego Zarządu. 
 

§21 

Do kompetencji Zarządu należy: 
l. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i 
uchwałami Walnego Zebrania Członków 
2 Zatwierdzenia bilansów. 
3. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków. 
4. Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania oraz obciążania majątku trwałego 



Stowarzyszenia, a także prowadzenia jego działalności finansowej. 
5. Określenie, która działalność Stowarzyszenia jest odpłatna, a która nieodpłatna. 
6. Czuwanie nad przestrzeganiem przez członków Stowarzyszenia przepisów statutu 
Stowarzyszenia. 
7. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie należących do kompetencji Walnego 
Zebrania Członków 
8. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działania w jego imieniu. 

 

 

§21A 

Komisja rewizyjna 

1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. 

2. Komisja rewizyjna składa się z liczby od 2 do 4 członków, w tym Przewodniczącego 

Komisji i jest wybierana na czas nieoznaczony.  

3. Członków Komisji rewizyjnej powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków. 

Członkiem Komisji rewizyjnej nie może być osoba pełniąca funkcję członka Zarządu. 

4. Do zakresu zadań Komisji rewizyjnej należy: 

a. nadzór nad działalnością Stowarzyszenia, 

b. kontrola pracy Zarządu Stowarzyszenia, 

c. kontrolowanie stanu majątkowego, bilansu i wyników ekonomicznych 

Stowarzyszenia, 

d. zatwierdzanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności 

Stowarzyszenia za poprzedni rok obrotowy. 

5. Uchwały Komisji rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów Komisji 

rewizyjnej przy obecności wszystkich członków Komisji rewizyjnej. W przypadku 

równej liczby głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji rewizyjnej. 

 

Rozdział V 
Majątek i fundusze Stowarzyszenia 

§22 

Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości,nieruchomościi fundusze. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

§23 

Na fundusze Stowarzyszenia składają się: 
1. Składki członkowskie. 

2. Dotacje i darowizny, 
 

3. Wpływy z ruchomości i nieruchomości i będących w użytkowaniu Stowarzyszenia. 
 
4. Środki wypracowane przez Stowarzyszenie w ramach prowadzonej odpłatnej i 
nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. 

§24 

1. Do składania oświadczenia woli w imieniu stowarzyszenia w sprawach majątkowych 
uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie. 
2. Do składania oświadczeń woli w sprawach niemajątkowych oraz reprezentacji 
Stowarzyszenia uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie. 

Rozdział VI 
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

§25 

Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 
2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania 

§26 

l. Uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje Walne 

Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy 

osób uprawnionych do 

głosowania 

2. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa cel, na który mają być 



przekazane 

majątek i fundusze Stowarzyszenia. 


