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Rozdział I 

                          

§ 1 

 

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym” i 

zwane jest w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem.  

 

§ 2 

 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Koszalin. 

 

§ 3 

 

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działa na podstawie obowiązujących 

przepisów o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną. 

 

§ 4 

 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym 

profilu działania. 

 

§ 5 

 

Stowarzyszenie używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 6 

 

Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską ustanowioną na podstawie odrębnych 

przepisów.  

 

§ 7 

 

1.Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy specjalistów i na pracy społecznej ogółu 

członków. 

2. Działalność Stowarzyszenia mogą wspierać ochotniczo i bez pobierania wynagrodzenia 

osoby niebędące jego członkami, lub też członkowie Stowarzyszenia – jako wolontariusze. 

 

§8 

 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 
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Rozdział II 

 

Cel, główne kierunki i metody działania 

 

§ 9 

 

Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze pożytku publicznego w zakresie: 

1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

2. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 

3. Ochrony i promocji zdrowia; 

4. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

5. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

6. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

7. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

8. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 

9. Wypoczynku dzieci i młodzieży, 

10. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

11. Promocji i organizacji wolontariatu; 

12. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 

praw dziecka; 

13. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

 

§ 10 

 

Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest niesienie kompleksowej pomocy dzieciom, 

młodzieży i dorosłym. 

 

1. Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez: 

a/ tworzenie alternatywnego środowiska rówieśniczego, w tym: 

- inicjowanie i animowanie organizacyjnych form aktywności społecznej młodzieży na 

rzecz siebie i swoich rówieśników w zakresie rozwoju osobistego, ze szczególnym 

uwzględnieniem działań związanych z osiągnięciem stanu pełnego zdrowia 

- wspieranie przez osoby dorosłe młodzieży w podejmowanych przez nią działaniach; 

b/  organizowanie czasu wolnego (w tym wakacji i ferii)  dzieciom i młodzieży; 

c/ udzielanie młodym ludziom pomocy w trudnych sytuacjach życiowych, w tym: 

- podejmowanie w środowiskach młodzieżowych działań profilaktycznych chroniących 

szeroko rozumiane zdrowie młodego pokolenia (profilaktyka uzależnień od alkoholu, 

narkotyków i innych substancji oraz zachowań); 

d/  profesjonalną pomoc w rozwiązywaniu życiowych problemów dzieci i młodzieży, w tym : 

- udzielanie wsparcia i pomocy specjalistycznej rodzicom; 

- pracę terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą zagrożoną uzależnieniem i uzależnioną; 

- pracę w środowiskach szczególnie zagrożonych patologią społeczną (pracę street 

workerów); 

e/  edukację dzieci, młodzieży i szkolenia dla osób dorosłych (rodziców, nauczycieli). 

 

2. Realizując cele zawarte w ust.1, Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną 

działalność pożytku publicznego. 
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3. Stowarzyszenie może realizować zadania zlecone przez organy i jednostki administracji 

rządowej i samorządowej oraz wszelkie instytucje prywatne i pozarządowe. 

 

4. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność statutową, zgodnie z zakresem określonym 

w Polskiej Klasyfikacji Działalności, jako: 

a/ Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(86.90.E) 

b/ Działalność wspomagająca edukację (85.60. Z) 

c/ Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(88.99.Z) 

d/ Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59. B) 

e/ Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(94.99.Z) 

 

5. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatna działalność statutową, zgodnie z zakresem 

określonym w Polskiej Klasyfikacji Działalności, jako: 

a/ Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(86.90.E) 

b/ Działalność wspomagająca edukację (85.60. Z) 

c/ Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(88.99.Z) 

d/ Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59. B) 

e/ Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(94.99.Z) 

 

 

Rozdział III 

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 11 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

- Członków zwykłych; 

- Członków honorowych; 

- Członków wspierających. 

 

§ 12 

 

Członkiem zwyczajnym może zostać obywatel Polski lub cudzoziemiec zamieszkały na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, 

niepozbawiony praw publicznych; osoba fizyczna żywo zainteresowana celami 

Stowarzyszenia, która pragnie aktywnie propagować i realizować cele Stowarzyszenia. 

Osoby niepełnoletnie mogą należeć do Stowarzyszenia z ograniczeniami wynikającymi z 

obowiązujących przepisów o stowarzyszeniach.  

 

§ 13 

 

Członków zwyczajnych przyjmuje uchwałą Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.  
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§ 14 

 

Członek zwyczajny ma prawo: 

a/ wybierać władze Stowarzyszenia, jeżeli ma ukończone 16 lat; 

b/ być wybieranym do władz Stowarzyszenia, jeżeli ma ukończone 18 lat; 

c/ zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia; 

d/ korzystać z oferty Stowarzyszenia na zasadzie pierwszeństwa. 

 

§ 15 

 

Do obowiązków członka należy: 

a/ przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia; 

b/ uczestniczenie w bieżących pracach Stowarzyszenia; 

c/ regularne opłacanie składek członkowskich i innych świadczeń wynikających z 

postanowień władz Stowarzyszenia 

                                                                 

§ 16 

 

1.Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek: 

a/ wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie Zarządowi – ze skutkiem 

natychmiastowym, 

b/ wykluczenia ze Stowarzyszenia przez Sąd Koleżeński,  

c/ skreślenia z listy członków Stowarzyszenia przez Zarząd w związku z zaleganiem z 

opłacaniem składek członkowskich przez okres pół roku lub brakiem zaangażowania w 

działalność Stowarzyszenia. 

d/ prawomocnego orzeczenia sądowego orzekającego karę pozbawienia praw publicznych. 

e/ od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków lub pozbawienia członkostwa 

zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania 

jest ostateczna. 

 

§ 17 

 

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna zasłużona dla Stowarzyszenia. 

 

§ 18 

 

1.Członkostwo honorowe nadaje i pozbawia Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek 

Zarządu Stowarzyszenia. 

2. Członek honorowy posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony 

jest z obowiązku opłacania składek członkowskich. 

 

§ 19 

 

1.Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne zainteresowane 

działalnością Stowarzyszenia, które zadeklarują poparcie na jego rzecz. 

2. Członków wspierających przyjmuje do Stowarzyszenia, i skreśla w przypadku nie 

wywiązywania się z przyjętych zobowiązań, Zarząd Stowarzyszenia. 

3. Członek wspierający posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyłączeniem 

uczestnictwa we władzach Stowarzyszenia, a ponadto zwolniony jest z obowiązku opłacania 

składek członkowskich.  
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Rozdział IV 

 

Władze Stowarzyszenia 

 

§ 20 

 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

      a/ Walne Zebranie, 

      b/ Zarząd, 

         c/ Komisja Rewizyjna,  

         d/ Sąd Koleżeński. 

 

2. Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata, a wybory do władz odbywają się w głosowaniu 

tajnym, przy czym mandaty osób wchodzących w skład władz wygaszają z chwilą 

wyboru nowych władz. 

 

§ 21 

 

Walne Zebranie może być zwyczajne (zwane w dalszej części statutu Walne Zebranie) lub 

nadzwyczajne (zwane w dalszej części statutu Nadzwyczajne Walne Zebranie). 

                        

§ 22 

 

Walne Zebranie zwoływane jest raz do roku. 

 

§ 23 

 

1. Termin i miejsce obrad Walnego Zebrania Zarząd podaje do wiadomości wszystkich 

członków nie później niż na 7 dni przed terminem Zebrania. 

 

2. W przypadku braku wymaganego quorum drugi termin ustala się na ten sam dzień 30 

minut po pierwszym terminie. 

 

3. Poprzez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie Stowarzyszenia oraz listownie, w tym 

pocztą elektroniczną 

 

§ 24 

 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

a/ wybór pozostałych władz Stowarzyszenia, 

b/ przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu,  

    Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,  

c/ udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

d/ uchwalanie zmian w Statucie, 

e/ nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu, 

f/ podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszeni. 
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§ 25 

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane: 

a/ na podstawie uchwały Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, 

b/ na pisemny wniosek 1/3 liczby członków Stowarzyszenia złożony Zarządowi,  

 

§ 26 

  

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd najpóźniej do 6 tygodni od 

daty podjęcia uchwały lub złożenia wniosku, o których mowa w §25.  

 

2. Udział w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu biorą: 

a/ z głosem decydującym – członkowie Stowarzyszenia z wyjątkiem członków 

wspierających, 

b/ z głosem doradczym – członkowie wspierający i zaproszeni goście 

 

3. O terminie, miejscu oraz przedmiocie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 

członkowie informowani są pisemnie, na wskazany adres, podany przez członków, oraz 

przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie Stowarzyszenia, nie później niż na 7 dni przed 

terminem Zebrania. 

                              

§ 27 

 

Zwyczajne i nadzwyczajne Walne Zebranie prowadzone jest przez komisję wybraną 

każdorazowo przez członków Stowarzyszenia biorących udział w Walnym Zebraniu.  

 

§ 28 

 

1.Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zebranie może wykonywać swoje uprawnienia, jeżeli 

bierze w nim udział w pierwszym terminie ½ członków Stowarzyszenia, a w drugim 

terminie - bez względu na ilość obecnych.  

 

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. 

 

§ 29 

   

1.Zarząd składa się z 3-6 członków wybranych spośród członków Stowarzyszenia. 

 

2. Do podejmowania wszelkich czynności prawnych i składania oświadczeń w sprawach 

majątkowych i niemajątkowych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest łączne działanie 

dwóch dowolnych członków Zarządu. 

 

3. Zarząd może ustalić regulamin określający zasady jego wewnętrznej organizacji i pracy. 

 

§ 30 

 

Do kompetencji Zarządu należy: 

a/ wyznaczenie spośród jego członków: Prezesa i Wiceprezesa, 

b/ reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, zgodnie z pkt-

em 2 § 29 rozdz. IV 
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c/ kierowanie bieżącą działalnością merytoryczną i finansową Stowarzyszenia, 

d/ zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 

e/ przedstawianie Walnemu Zebraniu wniosków o nadanie członkostwa honorowego, 

f/ podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,  

g/ zwoływanie Walnego Zebrania, 

h/ przedstawianie Sądowi Koleżeńskiemu sprawy naruszania przez członka Stowarzyszenia  

   jego Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia, 

i/ ustalanie wysokości składek członkowskich. 

j/ podejmowanie wszelkich czynności prawnych i składania oświadczeń w sprawach 

majątkowych i niemajątkowych w imieniu Stowarzyszenia. 

 

§ 31 

 

1. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, 

co najmniej połowy członków Zarządu.  

 

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.  

 

§ 32 

 

Mandat członka Zarządu wygasa w razie: 

a/ upływu kadencji, 

b/ zrzeczenia się funkcji złożonego Zarządowi, 

c/ wykluczenia członka Zarządu z jego składu przez Walne Zebranie, 

d/ wykluczenia z członkostwa w Stowarzyszeniu przez Sąd Koleżeński. 

SKAZANIA PRAWOMOCNYM WYROKIEM SĄDU ZA przestępstwo z winy umyślnej  

e/ prawomocnego orzeczenia sądowego orzekającego karę pozbawienia praw publicznych. 

 

  § 33 

 

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków będących pełnoletnimi członkami 

Stowarzyszenia, którzy mogą wyznaczyć spośród siebie Przewodniczącego Komisji. 

Członkowie Komisji rewizyjnej spełniają następujące wymogi: 

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

  b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, 

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych 

kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy 

z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 

prawnymi; 

 

Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa w razie: 

a/ upływu kadencji, 

b/ zrzeczenia się funkcji złożonego Zarządowi, 

c/ wykluczenia członka z jego składu przez Walne Zebranie lub Nadzwyczajne Walne 

Zebranie, 

d/ wykluczenia z członkostwa w Stowarzyszeniu przez Sąd Koleżeński, 

e/ prawomocnego orzeczenia sądowego orzekającego karę pozbawienia praw publicznych. 
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§ 34 

 

1. Komisja Rewizyjna sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Zarządu oraz 

przeprowadza przynajmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Stowarzyszenia ze 

szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem jej rzetelności, 

celowości poniesionych wydatków oraz zgodności działań Zarządu ze Statutem i aktualną 

uchwałą programową. 

 

2. Komisja Rewizyjna może w każdym czasie zapoznawać się z wszelką dokumentacją 

Stowarzyszenia.  

 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem 

doradczym. 

                                                           

§ 35 

 

Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie z wyników swojej działalności Walnemu Zebraniu 

wraz z jego oceną i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium Zarządowi, którego 

kadencja dobiega końca. 

                                               

§ 36 

 

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co 

najmniej połowy jej członków. 

 

§ 37 

                                                  

Sąd Koleżeński składa się z 3 - 5 osób wybranych spośród członków Stowarzyszenia. 

Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.  

 

§ 38 

 

Sąd Koleżeński rozpatruje spory pomiędzy członkami Stowarzyszenia powstałe na tle ich 

działalności w Stowarzyszeniu oraz rozpatrywanych na wniosek Zarządu spraw członków 

Stowarzyszenia dotyczących nieprzestrzegania przez nich Statutu i uchwał władz 

Stowarzyszenia. 

 

§ 39 

              

Sąd Koleżeński po rozpatrzeniu sprawy wydaje jawne dla wszystkich członków    

Stowarzyszenia rozstrzygnięcie w formie postanowienia. 

 

§ 40 

  

Zasady i tryb postępowania mogą zostać określone w wewnętrznym regulaminie Sądu. 
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§ 41 

 

 Sposobem rozstrzygnięcia sprawy może być zastosowanie wobec członka Stowarzyszenia: 

- upomnienia,  

- zawieszenia w prawach członka na okres do roku,  

- wykluczenia ze Stowarzyszenia.  

                                                        

                                                                       § 42 

 

1. Rozstrzygnięcia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 2/3  

    Członków Sądu Koleżeńskiego.  

2. Rozstrzygnięcia mają charakter ostateczny. 

 

 

 

Rozdział V 

 

§ 43 

 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: 

a/ nieruchomości, 

b/ ruchomości, 

c/ fundusze. 

 

2.Na fundusze składają się wszelkie uzyskane środki finansowe pochodzące w szczególności 

ze składek członkowskich, dotacji, darowizn, spadków i zapisów na rzecz Stowarzyszenia, z 

wpływów z działalności statutowej, środki pochodzące z ofiarności publicznej, dochody z 

majątku Stowarzyszenia oraz wpływy z tytułu prowadzenia działalności zlecanej przez 

organy oraz jednostki organizacji rządowej i samorządowej. 

 

3. Cały dochód uzyskiwany w toku prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności jest 

przeznaczany wyłącznie na realizację celów statutowych. 

 

4. W toku prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności zabrania się: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku 

do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi 

pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 

drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane 

dalej „osobami bliskimi”, 

 b)  przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników 

oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w 

szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych 

warunkach, 

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników 

oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że 

to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, 

o którym mowa w art. 3 ust. 3, 
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d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich 

osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach 

wyższych niż rynkowe. 

 

 

Rozdział VI 

 

Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§ 44 

 

Uchwałę w sprawie zmian w Statucie lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne 

Zebranie w trybie określonym w §28. 

                                                          

§ 45 

 

W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia powołuje się Komisje Likwidacyjną oraz określa 

przeznaczenie majątku Stowarzyszenia na rzecz określonego innego stowarzyszenia o 

podobnych celach statutowych.  

 

     

Rozdział VII 

 

We wszystkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym statucie, mają zastosowanie 

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

zmianami. 

 

 

        

 

Statut przyjęto w dniu 2.05.2016 roku 


