
 

STATUT 

STOWARZYSZENIA I LOVE ZIEMEK 

 

ROZDZIAŁ I 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie I Love Ziemek w dalszych 

postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych. 

      Siedzibą stowarzyszenia jest Poznań, Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska. 

3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z 

poszanowaniem tamtejszego prawa. 

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. 

Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 

Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. 

5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o 

podobnych celach. 

6. Stowarzyszenie może współpracować z organizacjami gospodarczymi 

7. Stowarzyszenie współpracuje z organami administracji publicznej.  

8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. 

Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 

9. Prezes i członkowie zarządu stowarzyszenia mogą otrzymywać wynagrodzenie za 

czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.  

10. Prezes i członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą być zatrudnieni przez Stowarzyszenie 

tylko w następujących przypadkach: 

a) Do prowadzenia spraw, których realizacja jest niemożliwa w ramach obowiązków 

wynikających z pełnionej społecznie funkcji, 

b) W sytuacji, kiedy praca, wykonywana na rzecz Stowarzyszenia przez osobę funkcyjną, 

odpowiada dziennemu wielogodzinnemu zatrudnieniu, lub uniemożliwia zatrudnienie 

u innego pracodawcy.  

11. Stowarzyszenie może zatrudniać osoby niepełnosprawne zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych ( Dz. U. z 1997 r. nr 123, p. 776 z późn. zm. ) 

12. Świadczenia na rzecz Stowarzyszenia mogą wykonywać wolontariusze na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, p.873 z późn. zm.).  

 

 

ROZDZIAŁ II 

 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

 

13. Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest:  

a) Wspieranie osób niepełnosprawnych z dysfunkcją intelektualną oraz ruchową na 

każdym etapie życia. 

b) Wspieranie otoczenia osób niepełnosprawnych  z dysfunkcją intelektualną oraz 

ruchową . 

c) Kształtowanie   pozytywnych   postaw   społecznych   wobec   osób   

niepełnosprawnych   z dysfunkcją intelektualną i ruchową. 

d) Działalność Stowarzyszenia prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej 

 

 



14. Stowarzyszenie realizuje swe cele prowadząc działalność w sferze zadań publicznych: 

 

a) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 

b) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym;  

c) działalność charytatywna;  

d) ochrona i promocja zdrowia; 

e) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

f) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy;  

g) działalności na rzecz osób starszych;  

h) nauka, edukacja, oświata i wychowanie;  

i) działalność na rzecz dzieci i młodzieży; 

j) działania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;  

k) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;  

l) promocja i organizacji wolontariatu;  

m) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 

praw dziecka;  

n) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;  

o) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

p) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 

ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32a. 

 

 

15. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego: 

 

a) udzielania poradnictwa obywatelskiego  

b) organizowanie i prowadzenie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, 

wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności, zachowania zdrowia człowieka, w 

tym w szczególności dzieci i młodzieży oraz krzewienie wiedzy i utrwalania 

zwyczajów w tym zakresie; 

c) organizowanie i prowadzenie działalności: rehabilitacyjnej, terapeutycznej i 

edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych i ich rodzin (PKD 

85), 

d) organizowanie i prowadzenie usług opiekuńczych i asystenckich dla osób z 

niepełnosprawnościami, niesamodzielnych, zależnych (PKD 87), 

e) organizowanie i prowadzenie opieki wytchnieniowej dla rodziców lub opiekunów 

osób z niepełnosprawnością  i niesamodzielnych (PKD 87) 

f) organizowanie, prowadzenie i wspieranie działalności sportowej, rekreacyjnej i 

turystycznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin i opiekunów (PKD 93),  

g) organizowanie, prowadzenie i finansowanie działalności leczniczej i pomocy 

lekarskiej, w tym rehabilitacji leczniczej dla osób z niepełnosprawnościami, chorych i 

ich rodzin (PKD 86), 

h) organizowanie i prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu 

życia, w szczególności poprzez kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych 

i) organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla  rodziców i 

opiekunów osób niepełnosprawnościami (PKD 85)  

j) organizowanie i prowadzenie doradztwa i poradnictwa oraz innych działań 

wspierających rodziny, w szczególności rodziców i opiekunów osób 

niepełnosprawnościami (PKD 85)  



k) prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia kadr i 

wolontariuszy dla potrzeb terapii i wspierania osób niepełnosprawnych i ich rodzin 

(PKD 85), 

l) realizacja zadań z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 

m) propagowanie równości wśród osób niepełnosprawnych, poprzez organizowanie 

pogadanek na tematy społeczne. 

n) organizowanie pomocy humanitarnej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin; 

o) prowadzenie dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin indywidualnego wsparcia w 

niezależnym, samodzielnym życiu; 

p) inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do integracji i wyrównywania szans 

osób niepełnosprawnych w społeczeństwie we wszystkich dziedzinach życia 

q) podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji i integracji społeczności 

lokalnych, jak również całego środowiska działającego na rzecz osób 

niepełnosprawnych, w tym innych organizacji, placówek, instytucji 

r) prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie problematyki 

środowiska osób niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych 

s) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w 

realizacji zadań Stowarzyszenia; 

t) organizowanie i wspieranie wolontariatu (PKD 88). 

 

 

16. W zakresie przedmiotu działalności wskazanego w punktach od a) do t) działalność 

pożytku publicznego realizowana jest nieodpłatnie. 

17. W zakresie przedmiotu działalności wskazanego w punktach od a) do r) działalność 

pożytku publicznego realizowana jest również odpłatnie. 

18. Do realizacji swoich zadań Stowarzyszenie może powoływać placówki własne, tworzone 

w oparciu o przepisy obowiązujących aktów prawnych. 

19. Placówkom, o których mowa w p. 15 mogą być nadawane nazwy własne.  

 

ROZDZIAŁ III 

 

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

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

jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

21. Stowarzyszenie posiada członków: 

a) zwyczajnych, 

b) wspierających, 

c) honorowych. 

22. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która: 

a) złoży deklarację członkowską na piśmie, 

b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia. 

23. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały 

Zarządu Stowarzyszenia. 

24. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna 

deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów 

Stowarzyszenia. 

25. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały 

Zarządu. 

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

wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 

27. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 

członków Stowarzyszenia. 



28. Członkowie zwyczajni mają prawo: 

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, 

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

c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez 

Stowarzyszenie, 

d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia. 

29. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

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

b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

c) regularnego opłacania składek. 

30. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa 

wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach 

Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 

31. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 

przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

32. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 

33. Utrata członkostwa następuje na skutek: 

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, 

b) wykluczenia przez Zarząd: 

• z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, 

• z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia, 

• z powodu nie płacenia składek za okres pół roku, 

• na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia 

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 

d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne. 

34. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub 

pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego 

Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.   

 

 

ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 

35. Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zgromadzenie Członków, 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna. 

36. Kadencja władz. 
a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór 

odbywa się w głosowaniu tajnym 

b) Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej 

niż przez dwie kadencje. 

c) Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoją funkcję honorowo.  

37. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze 

postanowienia statutu stanowią inaczej. 

 

 

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 

 

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

Zgromadzeniu Członków biorą udział: 

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, 

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



39. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

40. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd 

Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich 

członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. 

41. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest 

zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny 

wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

42. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością 

głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest 

jawne. 

43. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą: 

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,  

b) uchwalania zmian statutu, 

c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia, 

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

f) uchwalanie budżetu, 

g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na 

rzecz Stowarzyszenia, 

h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego, 

i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 

j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia 

lub jego władze, 

k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 

m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich 

sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia. 

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA 

 

44. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: 

a) Prezes 

b) Zastępca Prezesa 

c) Sekretarz 

d) Skarbnik 

e) Od jednego do trzech członków Zarządu ( o ich liczbie decyduje przed wyborami 

Walne Zebranie Członków )  

45. Walne zebranie Członków wybiera prezesa Zarządu  

46. Pozostałych Członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków spośród kandydatów 

zgłoszonych z Sali, którzy rozdzielają funkcję między siebie.  

47. Członek Zarządu nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej. 

48. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z 

uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz. 

49. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. 

Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes. 

50. Do kompetencji Zarządu należą: 

a) realizacja celów Stowarzyszenia, 

b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, 

c) sporządzanie planów pracy i budżetu, 

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 

e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku 

Stowarzyszenia, 

f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 

g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków, 

h) przyjmowanie i skreślanie członków, 



i) prowadzenie działalności gospodarczej i podejmowanie decyzji z nią związanych,  

j) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia 

pracowników Stowarzyszenia i członków Zarządu, w tym kadry zarządzającej, 

organizację wolontariatu i angażowanie wolontariuszy, 

k) uchwalanie regulaminów, powoływanie i rozwiązywanie innych ciał konsultacyjno-

doradczych, w tym ciał konsultacyjno-doradczych z udziałem pracowników lub innych 

interesariuszy celem zapewnienia demokratycznego zarządzania. 

 

 

KOMISJA REWIZYJNA 

 

51. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 

Stowarzyszenia. 

52. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz 

sekretarza. 

53. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrolowanie działalności Zarządu, 

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków, 

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

zebrania Zarządu, 

d) składanie wniosków  o absolutorium dla władz Stowarzyszenia, 

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków. 

54. W razie gdy skład władz 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 nie więcej niż 

połowę składu organu. 

55. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot 

uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż określona wart. 8 

pkt. 8 ustawy z dnia 03.03.2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi 

podmiotami prawnymi ( Dz. U. z 2000 r. nr 26, Poz. 306). 

 

 

ROZDZIAŁ V 

MAJĄTEK I FUNDUSZE 

 

56. Źródłami majątku Stowarzyszenia są: 

a) Składki członkowskie 

b) Darowizny; 

c) Spadki; 

d) Zapisy; 

e) Dochody z własnej działalności; 

f) Dochody z majątku Stowarzyszenia 

g) Środki z ofiarności publicznej 

h) Dotacje 

i) Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, 

j) Dochody z działalności gospodarczej. 

57. Stowarzyszenie jest podmiotem ekonomii społecznej i prowadzi działalność gospodarczą 

wyłącznie w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych i dochód z 

działalności gospodarczej nie może być do podziału między jego członkami.  

58. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku 

do działalności pożytku publicznego. 

59. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie: 

PKD 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach  

PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach  



PKD 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach  

PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 

Internet  

PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami  

PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne  

PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych  

(katering)  

PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna  

PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza  

PKD 68.20.Z Wynajem zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi  

PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 

humanistycznych  

PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych  

PKD 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

PKD 81.2 Sprzątanie obiektów 

PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  

PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, 

gdzie indziej niesklasyfikowana  

PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej  

PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane  

PKD 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych  

PKD 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza  

PKD 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych 

60. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie 

Stowarzyszenia. 

61. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

62. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje 

Zarząd. 

63. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w 

szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu 

działających łącznie. 

64. Cały dochód Stowarzyszenia, czyli nadwyżka przychodów nad kosztami, przekazywana 

jest na działalność pożytku publicznego, w tym prowadzoną na rzecz społeczności 

lokalnej. 

65. Stowarzyszenie dąży do spełnienia przesłanek bycia przedsiębiorstwem społecznym i 

związanych z tym proporcji zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

przy działalności gospodarczej Fundacji.  

66. Działalność gospodarcza służy m.in. reintegracji zawodowej i społecznej lub realizacji 

usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności. 

 

ROZDZIAŁ VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

67. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia 

podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), 

przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

68. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków 

określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

69. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy 

Prawo o Stowarzyszeniach. 


