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STATUT STOWARZYSZENIA MAGNOLIA 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

1. Stowarzyszenie Magnolia, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 
7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 1989 r. Nr 20 poz. 
104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. 

2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony. 

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk. 

4. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym 
uwzględnieniem Trójmiasta i okolic oraz województwa pomorskiego. Dla realizacji celów 
statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie 
innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

5. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia 
swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. 

Rozdział II 

Cele i sposoby ich realizacji 

6. Celem Stowarzyszenia jest: 

1) Propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych i zdrowego trybu życia, 
2) Popularyzacja wiedzy na temat herbaty, 
3) Szerzenie wiedzy technicznej i inżynieryjnej, 
4) Szerzenie zamiłowania do literatury i sztuki, 
5) Integracja środowisk kulturowych, pokonywanie barier kulturowych, działania 

prospołeczne, 
6) Aktywizacja nauki języka polskiego i języków obcych, w tym wspieranie działań, 

prowadzących do pokonywania barier językowych, 
7) Wyrównywanie szans osób, w tym dzieci i młodzieży z różnych środowisk w ich 

dążeniu do rozwoju i nauki, 
8) Rozwijanie talentów dzieci, młodzieży, a także osób w innych grupach wiekowych, 

przez rozwijanie ich pasji, uzdolnień, 
9) Wspieranie innowacyjności i wspomaganie edukacji i jej uatrakcyjnienie, 
10) Organizacja oraz promocja przedsięwzięć gospodarczych, technicznych, kulturalnych, 

edukacyjnych i sportowych, muzycznych, 
11) Poznawanie walorów krajoznawczych różnych obszarów Polski i innych krajów. 
12) Poszerzanie wiedzy nt. kultur, tradycji Polski i innych krajów, 
13) Ochrona dziedzictwa kulturowego, 
14) Ochrona środowiska i edukacja na rzecz ochrony środowiska, 
15) Inicjonowanie, wspieranie i pomoc w różnego rodzaju przedsięwzięciach edukacyjnych, 

kulturowych, sportowych członków stowarzyszenia, 
16) Wspieranie członków stowarzyszenia w dążeniu do poszerzania wiedzy związanej z 

realizacją celów statutowych. 
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7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) działania promocyjne w Internecie, 
2) organizowanie imprez kulturalnych, 
3) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów, 
4) organizowanie spotkań informacyjnych, pokazów, prezentacji nawiązujących do celów 

Stowarzyszenia, 
5) organizowanie targów, wystaw, kongresów, szkoleń, warsztatów, zjazdów, 
6) organizowanie warsztatów twórczych, w tym dla dzieci i młodzieży, 
7) organizowanie wycieczek, zlotów i innych form wypoczynku i rekreacji dla dzieci i 

młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, 
8) organizowanie zbiórek charytatywnych, wolontariatu, 
9) finansowe, rzeczowe, informacyjne wspieranie osób w trudnej sytuacji życiowej, 
10) propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez 

organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji, 
11) publikowanie artykułów, czasopism, książek, materiałów informacyjno-promocyjnych, 

edukacyjno-szkoleniowych oraz informacyjno-prawnych, 
12) promowanie postaw proekologicznych, ochrona przyrody, zwierząt i środowiska 

naturalnego,  
13) wspieranie badań naukowych, 
14) współpraca z organizacjami o podobnym profilu działalności, również będącymi 

podmiotami zagranicznymi, 
15) współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, 

środkami masowego przekazu zainteresowanymi współpracą przy realizacji celów 
Stowarzyszenia,  

16) wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia.  

Rozdział III 

Sposób nabywania i utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków 

8. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: członków zwyczajnych, członków wspierających, 
członków honorowych. 

9. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w 
Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 

10. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

Członkowie zwyczajni: 

11. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, w 
tym niemającym miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

12. Nabycie członkostwa przez nowych członków zwyczajnych następuje w drodze uchwały 
Zarządu podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację 
dwóch członków zwyczajnych. 
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13. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego 
miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne 
Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest 
ostateczne. 

14. Członek zwyczajny ma prawo: 

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, 
2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu, 
3) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia, 
4) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z 

jego celami statutowymi, 
5) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem 

głosu. 
 

15. Członek zwyczajny obowiązany jest do: 

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 
2) regularnego opłacania składek członkowskich, 
3) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, 
4) dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia. 

 

Członkowie wspierający: 

16. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, w 
tym nie mającym miejsca zamieszkania na terytorium Polski lub osoba prawna krajowa lub 
zagraniczna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, 
która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd 
na podstawie pisemnego porozumienia. 

17. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, 
zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez 
Stowarzyszenie zadań. 

18. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanym 
porozumieniu. 

Członkowie honorowi: 

19. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona 
dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 

20. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. 

21. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, zwolniony jest z 
obowiązku opłacania składek członkowskich, może jednak brać udział z głosem doradczym w 
statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa i obowiązki jak członek 
zwyczajny. 

22. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 
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1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie 
Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia, 

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, 
3) uchwały Zarządu o skreśleniu z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 1 

roku lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat - 
dotyczy członków zwyczajnych i wspierających, 

4) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, 
regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia - 
dotyczy członków zwyczajnych i wspierających. 

 

23. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w 
terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w 
czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna. 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

24. Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej 
„Walnym Zebraniem”, Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”, Komisja Rewizyjna 
stanowiąca Organ Kontroli Wewnętrznej 

25. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 
połowy ogólnej liczby członków, 

26. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie. W takim 
wypadku uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę 
obecnych członków.  

27. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania. 

28. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie 
trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, 
pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/2 liczby członków 
pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia 
wyborów uzupełniających. 

29. Rezygnacja na piśmie członka władz z pełnionej przez niego funkcji oznacza wygaśnięcie jego 
mandatu w tym organie. 
 

Walne Zebranie Członków 

30. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

31. Walne Zebranie Członków może być: Zwyczajne i Nadzwyczajne. 

32. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze, zawiadamiając 
członków w każdy skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co 
najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. 
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33. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd (w przypadku braku Zarządu, Komisja 
Rewizyjna i dotyczy to wszystkich przypadków, kiedy zachodzi taka konieczność): 

1) z własnej inicjatywy, 
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

 

34. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia 
wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

35. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.  

36. Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

1) ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia, 
2) wybór i odwoływanie członków Zarządu Stowarzyszenia, 
3) ocena pracy Zarządu, 
4) wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej, 
5) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji 
Rewizyjnej, 
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Zarządu Stowarzyszenia, 
8) nadawanie i pozbawianie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia godności członka 
honorowego, 
9) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich, 
10) podejmowanie uchwał i postanowień dotyczących gospodarki finansowej 
Stowarzyszenia, w tym wysokości składek członkowskich, 
11) uchwalanie Statutu Stowarzyszenia oraz zmian Statutu,  
12) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, 
13) podejmowanie uchwał w innych istotnych dla Stowarzyszenia sprawach 
nieuregulowanych tym Statutem. 

 

Zarząd Stowarzyszenia 

37. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z 
uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 

38. Zarząd składa się z 2 osób, w tym prezesa i wiceprezesa wybieranego na zebraniu 
założycielskim.  

39. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje. 
40. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes. 
41.  Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy: 

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
2) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami 

Walnego Zebrania, 
3) organizowanie spotkań, zebrań, seminariów, sesji naukowych i wyjazdów oraz 

propagowanie osiągnięć Stowarzyszenia, 
4) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zebrania i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, 
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5) występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania o nadanie lub pozbawienie członkostwa 
honorowego, 

6) podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia bądź wykluczenia członka Stowarzyszenia, 
7) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i czuwanie nad jego kondycją finansową, 
9) opracowanie programu działalności Stowarzyszenia, 
10) podejmowanie uchwały w sprawie przynależności do organizacji krajowych i 

zagranicznych, 
11) rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia, 
12) powoływanie komisji i innych ciał oraz określanie ich zadań, 
13) opiniowanie projektów, działań, prac, produktów, 
14) podejmowanie uchwał nie zastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia, 
15) zawieranie i rozwiązywanie umów z pracownikami, oraz ustalania zasad wynagrodzeń 

pracowników Stowarzyszenia, 

42. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. 
43. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Kierownika 

(Dyrektora). 
44. Kierownik (Dyrektor) kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega 

zatwierdzeniu przez Zarząd. 

 

Komisja Rewizyjna 

45. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia powołanym do 
sprawowania kontroli nad jego działalnością. 

46. Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków. 

47. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata. 

48. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, 
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i 

żądanie wyjaśnień, 
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie 

wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania 
zwołania posiedzenia Zarządu, 

4) zwołanie Walnego Zebrania, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym 
statutem, 

5) składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) 
absolutorium dla Zarządu, 

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu, 
7) W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim 

stowarzyszenie reprezentuje członek komisji rewizyjnej, wskazany w uchwale tego 
organu. 

49. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 
połowy członków Komisji.  
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Rozdział V 

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa 

50. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 

1) składki członkowskie, 
2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne, 
3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody 

z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje), 
4) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu 

Stowarzyszenia, 
5) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty. 

 
51. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo 
przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu 
czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. 

52. Do reprezentacji w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest każdy z członków Zarządu 
działający samodzielnie. Do zaciągania zobowiązań majątkowych, w tym zawierania umów, 
powyżej 1000 złotych, udzielania pełnomocnictw, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu 
działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes. 

 

Rozdział VI 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

53. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia 
przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej 
połowy członków uprawnionych do głosowania. 

54. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję 
Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także 
fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe na rzecz, których przejdzie majątek 
Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.  


