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STATUT STOWARZYSZENIA WOLNYCH MYŚLI 

  

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Wolnych Myśli zwane w dalszej części statutu 

Stowarzyszeniem. 

2. Siedzibą główną Stowarzyszenia jest Ołtarzew. 

§ 2 

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. 

U. 1989 Nr 20 poz. 104 z późn. zm.). 

§ 3 

Terenem działania Stowarzyszenia jest głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej, jednak dla 

właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić  swoją  działalność także poza 

granicami kraju. 

§ 4 

1. Stowarzyszenie jest osobą prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. 

2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony. 

§ 5 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. 

2. Przedmiotem działalności gospodarczej może być: 

a) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (93.29.B), 

b) wydawanie książek (58.11.Z), 

c) pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (55.30.Z), 

d) działalność organizatorów turystyki (79.12.Z), 

e) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (reżyseria) (90.02.Z), 
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f) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 

(59.11.Z), 

g) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami 

telewizyjnymi (59.12.Z), 

h) działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z), 

i) artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z), 

j) naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego (95.24.Z), 

k) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z ), 

l) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z). 

 

Rozdział 2 

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji 

§ 6 

Celem stowarzyszenia jest: 

1. organizacja i prowadzenie działalności charytatywnej, kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, 

resocjalizacyjnej, rehabilitacyjnej, 

2. wspólne umiłowanie Natury, 

3. działanie na rzecz ochrony środowiska, 

4. edukacja w zakresie ekologii, ochrony środowiska, zdrowia, zero waste, minimalizmu, 

odnawialnych źródeł energii, ochrony klimatu, sharing economy, 

5. tworzenie wspólnoty Natura-Człowiek, nauka szacunku do Ziemi, 

6. działalność kulturalna, 

7. pielęgnowanie i promocja krajowego oraz lokalnego dziedzictwa kulturowego, 

8. organizowanie twórczych inicjatyw - związanych z muzyką, filmem, teatrem, malarstwem, 

rzeźbą, rekreacją, sportem, 

9. nauka i promocja rękodzieła, 

10. tworzenie wydarzeń nietypowych, wymykających się regularnemu myśleniu – poszerzanie 

horyzontów myślowych, 

11. promocja kultury fizycznej i sportu, 

12. organizowanie wydarzeń rekreacyjnych, sportowych, twórczych na łonie natury, 

13. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, 

14. pomoc społeczna, 
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15. działania na rzecz równości, 

16. działania na rzecz praw kobiet, 

17. wsparcie kobiet w zakresie: wyrównywania szans na rynku pracy, powrotu do pracy 

zawodowej po urodzeniu dziecka, przeciwdziałania stygmatyzacji roli w społeczeństwie, 

18. przeciwdziałanie procesowi wykluczenia społecznego, 

19. zwalczanie homofobii i innych wykluczeń (rasizm, seksizm, itp.), 

20. działania na rzecz osób samotnie wychowujących dziecko lub dzieci, 

21. działania na rzecz pomocy rodzinom zastępczym, dzieciom adoptowanym i dzieciom z 

domów dziecka, 

22. działalność angażująca i wspierająca osoby z rodzin ubogich, 

23. pomoc osobom starszym, 

24. działania na rzecz aktywizacji seniorów, 

25. pomoc ofiarom katastrof, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, 

26. naprawa skutków pandemii wśród dzieci i dorosłych, 

27. działania na rzecz zachowania i promocji dorobku mniejszości narodowych, 

28. dobroczynność, 

29. organizowanie i prowadzenie działalności charytatywnej,  

30. ochrona zdrowia, 

31. działanie na rzecz osób chorych i osób z niepełnosprawnością, 

32. działania na rzecz praw zwierząt, 

33. zapobieganie uzależnieniom od Internetu i nowych technologii, 

34. pomoc dzieciom i dorosłym w zakresie dbania o zdrowie psychiczne, w szczególności w 

zapobieganiu zaburzeniom depresyjnym i lękowym, 

35. wspólna nauka i praktyka życia w zgodzie z zasadą mindfullness, 

36. organizacja i prowadzenie terapii zajęciowych dla dzieci i dorosłych, w formie zajęć: 

sportowych, sensorycznych, kreatywnych, o tematyce: asertywności, samoakceptacji, 

motywacji, tolerancji, walki z depresją, 

37. propagowanie zdrowego żywienia.  

§ 7 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. organizowanie wydarzeń takich jak: koncerty, przedstawienia, wystawy, zloty, pokazy itp., 

2. organizowanie spotkań, szkoleń, warsztatów, prelekcji, wykładów itp., 

3. organizowanie wydarzeń sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych itp. na łonie natury, 

4. organizowanie i prowadzenie zajęć typu: joga, medytacja, mindfulness itp., 

5. działalność turystyczna - organizowanie wycieczek, wyjazdów, rajdów, spływów itp., 
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6. prowadzenie własnej strony internetowej, fanpage’a w mediach społecznościowych itp., 

7. tworzenie materiałów audio i wideo, 

8. wydawnictwo książek, 

9. promocję i organizację wolontariatu, 

10. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie realizacji celów statutowych, 

11. rozwijanie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującym prawem. 

 

Rozdział 3 

Członkowie i członkinie Stowarzyszenia 

§ 8 

Członkowie i członkinie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, wspierających, honorowych. 

§ 9 

Członkami lub członkiniami zwyczajnymi Stowarzyszenia może być każdy obywatel lub obywatelka 

Polski jak również cudzoziemiec lub cudzoziemka, bez względu na miejsce zamieszkania.  

§ 10  

1. Członków lub członkinie zwyczajne przyjmuje Zarząd głosowaniem jednomyślnym, po złożeniu 

przez zainteresowanych pisemnej deklaracji według wzoru określonego przez Zarząd.  

2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu. 

3. O podjęciu uchwały o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia Zarząd zawiadamia drogą elektroniczną 

lub telefoniczną.  

4. Osoby, które podpisały listę członków założycieli Stowarzyszenia, dołączoną do wniosku o 

rejestrację Stowarzyszenia, stają się jego członkami lub członkiniami z chwilą uprawomocnienia 

się postanowienia sądu o zarejestrowaniu Stowarzyszenia. 

§ 11 

Członkowie lub członkinie zwyczajni mają prawo: 

1. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków i zabierać głos, 

2. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, 
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3. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia i żądać informacji o sposobie ich 

załatwienia oraz oceniać działalność władz Stowarzyszenia, 

4. otrzymywać od władz Stowarzyszenia pomoc w realizacji statutowych zadań, 

5. korzystać z urządzeń i innych dóbr Stowarzyszenia, 

6. korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej Stowarzyszenia,  

7. działać twórczo na rzecz Stowarzyszenia. 

§ 12 

Członkowie lub członkinie zwyczajni mają obowiązek: 

1. troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia,  

2. uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia, 

3. przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,  

4. opłacać regularnie składki. 

§ 13 

3. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek: 

a) śmierci członka  lub członkini albo utraty osobowości prawnej, 

b) wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie lub w formie elektronicznej, 

c) wykluczenia ze Stowarzyszenia. 

4. Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić w przypadku:  

a) naruszenia przez członka lub członkinię postanowień Statutu, 

b) nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, 

c) niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż jeden rok.  

5. Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Zarząd.  

6. Postanowienia § 13 stosuje się odpowiednio do wszystkich członków lub członkiń: zwyczajnych, 

wspierających i honorowych.  

§ 14 

Członkiem lub członkinią wspierającą może być każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana 

działaniem Stowarzyszenia, która udziela mu pomocy finansowej lub w jakiejkolwiek innej formie 

wspiera działania Stowarzyszenia. 

§ 15 
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Członka lub członkinie wspierającą przyjmuje Zarząd na podstawie zgłoszenia przesłanego drogą 

elektroniczną. 

§ 16 

1. Członkowie lub członkinie wspierający uprawnieni są do korzystania z praw członków lub członkiń 

zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a na Walnym Zebraniu 

Członków przysługuje im tylko głos doradczy.  

2. Członkowie lub członkinie wspierający udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań 

statutowych i przestrzegają postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.  

3. Członkowie lub członkinie wspierający mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z 

głosem doradczym. 

4. Członkowie lub członkinie wspierający Stowarzyszenia zwolnieni są z obowiązku płacenia składek 

członkowskich.  

§ 17 

1. Godność członka lub członkini honorowej, osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia, 

nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. 

2. Członkowie lub członkinie honorowe Stowarzyszenia korzystają ze wszystkich uprawnień 

członków lub członkiń zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego, a na 

Walnym Zebraniu Członków przysługuje im tylko głos doradczy. 

3. Członkowie lub członkinie honorowe udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań 

statutowych i przestrzegają postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.  

4. Członkowie lub członkinie honorowe mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z 

głosem doradczym.  

5. Członkowie lub członkinie honorowe Stowarzyszenia zwolnieni są z obowiązku płacenia składek 

członkowskich.  

 

Rozdział 4 

Władze Stowarzyszenia 

Postanowienia ogólne 

§ 18 

1. Władzami Stowarzyszenia są:  
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a) Walne Zebranie Członków, 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna.  

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat. 

3. Członkowie lub członkinie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie 

Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

uprawnionych do głosowania. 

4. Kadencja rozpoczyna się w dniu przyjęcia uchwały o wyborze Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

5. Wyboru członków lub członkiń Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się spośród członków lub 

członkiń Stowarzyszenia, którzy wyrazili chęć kandydowania. 

§ 19 

1. Członkostwo w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:  

a) upływu kadencji, przy czym za początek kadencji uznaje się datę przyjęcia uchwały o 

wyborze Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

b) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,  

c) pisemnego zrzeczenia się udziału w tych władzach,  

d) odwołania przez Walne Zebranie Członków na wniosek co najmniej 3/4 członków lub 

członkiń Stowarzyszenia. 

2. W razie niedokonania wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu 

Członków, dotychczasowy Zarząd i Komisja Rewizyjna pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru 

nowych władz.  

3. Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej musi zostać dokonany najpóźniej w ciągu 3 miesięcy 

od dnia upływu kadencji poprzednich władz Stowarzyszenia. W razie niedokonania wyboru 

nowych władz w terminie określonym w zdaniu poprzednim na każdym z członków lub członkiń 

Stowarzyszenia ciąży obowiązek powiadomienia o tym fakcie organu nadzorującego działalność 

Stowarzyszenia.  

 

Walne Zebranie Członków 

§ 20 

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.  

§ 21 
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1. Walne Zebrania Członków mogą odbywać się za pośrednictwem połączenia telefonicznego lub za 

pomocą komunikatorów internetowych lub innych narzędzi internetowych. 

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywają się regularnie, minimum co pół roku. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zostaje zwołane przez Zarząd:  

a) z własnej inicjatywy,  

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,  

c) na wniosek minimum 1/3 liczby członków lub członkiń Stowarzyszenia. 

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej połowy uprawnionych do głosowania.  

§ 22 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:  

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  

2. udzielania Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,  

3. wybór Zarządu, 

4. wybór Komisji Rewizyjnej,  

5. uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia,  

6. rozstrzyganie odwołań od uchwał o wykluczeniu ze Stowarzyszenia, 

7. określanie wysokości składki członkowskiej,  

8. dokonywanie zmian w statucie Stowarzyszenia,  

9. decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia,  

10. decydowanie o innych sprawach, jeżeli wynika to z postanowień Statutu. 

 

Zarząd 

§ 23 

1. Zarząd składa się z dwóch osób - Prezesa i Wiceprezesa Stowarzyszenia. 

2. Zarząd zostaje wybrany przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

3. W razie, gdy skład Zarządu Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, 

uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze głosowania identycznego jak w punkcie 

powyższym. 

4. Członkowie lub członkinie Zarządu mają możliwość otrzymywania wynagrodzenia za czynności 

wykonywane w związku z pełnioną funkcją. 

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc. 
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6. Uchwały Zarządu wchodzą w życie po głosowaniu jednomyślnym. 

§ 24 

1. Do zadań Zarządu należą w szczególności: 

a) prowadzenie bieżącej działalności Stowarzyszenia, 

b) określenie głównych kierunków programu działania Stowarzyszenia,  

c) reprezentowanie Stowarzyszenia, 

d) ogólna organizacja pracy Stowarzyszenia, 

e) sporządzanie sprawozdań merytorycznych Stowarzyszenia, 

f) sporządzanie sprawozdań ze swej działalności, 

g) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 

h) zatwierdzanie rocznych planów pracy Stowarzyszenia, 

i) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej, 

j) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykluczania członków lub członkiń, 

k) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji. 

2. Zarząd może zająć się każdą sprawą niezastrzeżoną do kompetencji innych organów 

Stowarzyszenia lub delegować ją innym członkom lub członkiniom Stowarzyszenia. 

 

Komisja Rewizyjna 

§ 25 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków lub członkiń. 

3. Komisja Rewizyjna zostaje wybrana przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym 

zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

4. W razie, gdy skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, 

uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze głosowania identycznego jak w punkcie 

powyższym. 

5. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie lub członkinie Zarządu. 

6. Członkowie lub członkinie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu 

jako obserwatorzy. 

7. Członkowie lub członkinie Komisji Rewizyjnej mają możliwość otrzymywania wynagrodzenia za 

czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. 

8. Decyzje Komisji Rewizyjnej wchodzą w życie przy zwykłej większości głosów. 
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§ 26 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

1. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Stowarzyszenia,  

2. kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem 

przez Zarząd,  

3. kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków przez 

Zarząd, 

4. przygotowywanie i nadzorowanie rocznych sprawozdań finansowych. 

Rozdział 5 

Majątek i fundusze Stowarzyszenia 

§ 27 

1. Majątek Stowarzyszenia obejmuje ruchomości, nieruchomości, fundusze oraz prawa niematerialne, 

otrzymane lub nabyte na własność lub do korzystania. 

2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z: 

a) pracy członków lub członkiń Stowarzyszenia, 

b) składek członkowskich, 

c) własnej działalności gospodarczej, 

d) dochodów z majątku Stowarzyszenia, 

e) darowizn, spadków, zapisów, 

f) subwencji, dotacji, grantów, 

g) zbiórek publicznych, 

h) kwoty przekazanej w ramach 1% podatku dla OPP, 

i) innych prawnie dozwolonych źródeł. 

§ 28 

1. Oświadczenie woli, w tym również w sprawach majątkowych, w imieniu Stowarzyszenia składają 

dwaj członkowie lub członkinie Zarządu, lub jeden członek lub członkini Zarządu, posiadający 

zgodę drugiego członka lub członkini Zarządu, przesłaną drogą mailową wraz z załączonym 

dokumentem, którego zgoda dotyczy. 

2. Wszelkie dokumenty wiążące Stowarzyszenie pod względem finansowym i dokumenty obrotu 

pieniężnego, obrotu materiałowego oraz dokumenty o charakterze rozliczeniowym podpisują w 

imieniu Stowarzyszenia dwaj członkowie lub członkinie Zarządu, lub jeden członek lub członkini 
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Zarządu, posiadający zgodę drugiego członka lub członkini Zarządu, przesłaną drogą mailową wraz 

z załączonym dokumentem, którego zgoda dotyczy. 

3. Upoważnienia, o których mowa powyżej mogą być przeniesione na inne osoby, upełnomocnione 

przez Zarząd. 

Rozdział 6 

Postanowienia końcowe 

§ 29 

1. Wnioski, pisma i inne dokumenty mogą zostać składane w formie elektronicznej. 

2. Wszystkie spotkania oraz głosowania mogą odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej. 

§ 30 

  

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

§ 31 

1. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich 

członków i członkinie.  

2. Stowarzyszenie może zlecać prowadzenie swoich spraw osobom fizycznym lub prawnym, które 

nie są związane ze Stowarzyszeniem, z wykorzystaniem dozwolonych prawem umów. 

 

 


