STATUT
STOWARZYSZENIA PI-stacja

Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie

nosi

nazwę:

Stowarzyszenie

PI-stacja

i

jest

dalej

zwane

„Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru
Sądowego.
3. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
4. Misją Stowarzyszenia jest pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem lub
wykluczonym społecznie, bez względu na przyczynę, w ich powrocie do aktywnego
życia społecznego i zawodowego.
§2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może
prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym tam
porządkiem prawnym.
4. Stowarzyszenie, na mocy uchwały Zarządu, ma prawo powoływania i odwoływania
sekcji tematycznych jako jednostek wewnętrznych nie posiadających osobowości
prawnej,

służących

realizacji

celów

Stowarzyszenia

i

kierowanych

przez

powoływanego przez Zarząd kierownika.
5. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach i sposobach działania, jak również podejmować z nimi współpracę.
6. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do
prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. Stowarzyszenie może
zlecać odpłatnie do wykonywania określone czynności i zadania innym podmiotom.
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§3
Stowarzyszenie ma prawo posługiwać się własnym znakiem graficznym oraz pieczęcią z
napisem: „Stowarzyszenie PI-stacja”.

Rozdział II.
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA
§4
Celami Stowarzyszenia są:
1. Działalność wspomagająca i prowadzenie wszechstronnych zadań w obszarach
oświaty i wychowania, nauki i kultury, gospodarki i pracy, turystyki i sportu, rekreacji
i wypoczynku dla osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie.
2. Propagowanie, wspieranie i prowadzenie działań łączących pokolenia oraz różne
środowiska społeczne.
3. Upowszechnianie wiedzy o współczesnych zjawiskach w życiu kulturalnym,
społecznym i gospodarczym kraju.
4. Działanie na rzecz polskiego dziedzictwa kulturowego oraz Polonii i Polaków za
granicą.
5. Promowanie postaw tolerancji, idei różnorodności oraz pomoc migrantom.
6. Tworzenie

warunków

ułatwiających

zdobywanie

wykształcenia,

podnoszenia

kwalifikacji zawodowych oraz powrotu do aktywności zawodowej i społecznej.
7. Promowanie czytelnictwa w społeczeństwie polskim wśród dzieci i dorosłych, a
szczególnie wśród grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
8. Podnoszenie kwalifikacji członków Stowarzyszenia związanych z działalnością
Stowarzyszenia.
§5
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. Prowadzenie twórczej działalności dziennikarskiej i wydawniczej, a w szczególności
wydawanie miesięcznika GAZETOWNIA w wersji internetowej i drukowanej.
2. Organizowanie spotkań i masowych imprez oraz innych form propagujących
działalność Stowarzyszenia.
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3. Prowadzenie działalności edukacyjnej wśród różnych grup wiekowych.
4. Przygotowanie i wystawianie spektakli teatralnych, wydarzeń tanecznych i
muzycznych, organizowanie wystaw oraz realizację filmów.
5. Inspirowanie inicjatyw ustawodawczych zmierzających do tworzenia sprzyjających
warunków dla rozwoju środowisk twórczych i samopomocowych.
6. Utrzymywanie kontaktów z innymi pokrewnymi organizacjami na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
7. Podejmowanie współpracy z władzami państwowymi, jednostkami samorządowymi,
sektorem gospodarczym, podmiotami społecznymi oraz środkami masowego przekazu w
zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.
§6
Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia oraz odznaki honorowe i nadawać je osobom
fizycznym, osobom prawnym oraz nie posiadającym osobowości prawnej instytucjom oraz
komitetom społecznym, zasłużonym dla celów realizowanych przez Stowarzyszenie lub dla
samego Stowarzyszenia.

Rozdział III.
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§7
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
§8
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia, obywatel polski
lub cudzoziemiec mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który popiera
cele Stowarzyszenia oraz deklaruje i daje rękojmię czynnego uczestnictwa w
zespolonym wysiłku zmierzającym do realizacji celów Stowarzyszenia.
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2. Przyjęcie osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje na
podstawie uchwały Zarządu, po złożeniu pisemnej deklaracji kandydata wraz z
rekomendacjami dwóch członków zwyczajnych.
§9
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
1) uczestniczyć w pracach i działalności Stowarzyszenia;
2) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia (czynne i bierne prawo
wyborcze);
3) do korzystania ze wszystkich uprawnień wynikających z przynależności do
Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:
1) brać udział w pracach Stowarzyszenia i realizować jego cele;
2) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia
3) postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami i nie
naruszać solidarności organizacyjnej
4) regularnie opłacać składki członkowskie.
3. Praca członków zwyczajnych na rzecz Stowarzyszenia jest wykonywana społecznie, z
wyjątkiem pracy członków zatrudnionych w Stowarzyszeniu na podstawie umowy o pracę lub
umowy cywilnoprawnej.
§ 10
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub osoba prawna,
która zadeklarowała na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową. Osoba
prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego pełnomocnika.
2. Przyjęcie członka wspierającego do Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały
Zarządu.
3. Członek wspierający opłaca składki członkowskie w zadeklarowanej przez siebie
wysokości.
§ 11
1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, której godność tę nada Walne
Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
2. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
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§ 12
Członek wspierający i członek honorowy nie posiadają czynnego i biernego prawa
wyborczego, mogą z głosem doradczym uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków
Stowarzyszenia.
§ 13
1.

Na rzecz Stowarzyszenia, poza członkami Stowarzyszenia, mogą ochotniczo i bez

wynagrodzenia wykonywać świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy wolontariusze.
2.

Świadczenia są wykonywane przez wolontariuszy na zasadach określonych w

przepisach o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 14
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek skreślenia z listy członków.
2. Skreślenie z listy członków następuje na skutek: śmierci członka lub utraty
osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną złożenia
przez członka Zarządowi pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia.
3. Skreślenia z listy członków, z przyczyn określonych w ust. 2, Zarząd dokonuje ze
skutkiem od dnia śmierci, utraty osobowości prawnej lub złożenia oświadczenia o
wystąpieniu ze Stowarzyszenia.
4. Skreślenie z listy członków może nastąpić w przypadku:
1) nieprzestrzegania

przez

członka

postanowień

Statutu,

uchwał

władz

Stowarzyszenia, lub działania na szkodę Stowarzyszenia;
2) nieopłacania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.
5. Uchwałę o skreśleniu z listy członków, z przyczyn wskazanych w ust. 4 podejmuje
Zarząd. Odpis uchwały wraz z uzasadnieniem, Zarząd doręcza zainteresowanemu
członkowi w terminie 14 dni.
6. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje także wskutek pozbawienia
godności członka honorowego na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, w
przypadku działania na szkodę Stowarzyszenia lub na własną prośbę. Od tej uchwały
nie przysługuje odwołanie.
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Rozdział IV.
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 15
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”.
2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”.
3. Komisja Rewizyjna.
§ 16
Wybory Prezesa Zarządu, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej odbywają się podczas Walnego
Zebrania w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
§ 17
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być:
1) zwyczajne,
2) nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co
cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego
terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed
terminem.
4. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia
uprawnionych do głosowania.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie 30 dni od daty
zgłoszenia wniosku i winno obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
7. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie
później niż 20 dni po terminie pierwszym, podczas którego uchwały zapadają zwykłą
większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków.
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8. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu
jawnym, w obecności, co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia
uprawnionych do głosowania (z zastrzeżeniem ust. 7).
9. Walnym

Zebraniem

kieruje

Przewodniczący

Walnego

Zebrania

wybierany

każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków
Stowarzyszenia. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji
Rewizyjnej.
10. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos
przewodniczącego Walnego Zebrania.
§ 18
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1. Ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
2. Uchwalenie statutu i jego zmian,
3. Zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
4. Zatwierdzanie regulaminu Komisji Rewizyjnej,
5. Wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
6. Decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
7. Ustalanie wysokości składek członkowskich,
8. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
9. Podejmowanie uchwały o powołaniu osób prawnych,
10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
11. Nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
12. Ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
§ 19
1. W skład Zarządu wchodzi od trzech do siedmiu osób, w tym Prezes. Na pierwszym
posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona sekretarza i skarbnika, a także może
wybrać Wiceprezesa.
2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na
kwartał.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes.
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5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej
połowy składu Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
6. W przypadku rezygnacji lub niemożności dalszego sprawowania funkcji członka
Zarządu, uzupełnienie składu następuje w drodze wyborów w trakcie najbliższego
Walnego Zebrania.
7. Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
§ 20
Do zakresu działań Zarządu należy:
1) Realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie działalnością Stowarzyszenia
zgodnie z celami statutowymi,
2) Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
3) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4) Ustalanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
5) Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i
ruchomego,
6) Podejmowanie decyzji w sprawie podjęcia lub rozszerzenia zakresu działalności
odpłatnej Stowarzyszenia, przy czym działalność ta może być prowadzona jedynie w
rozmiarach służących realizacji celów statutowych,
7) Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
8) Zwoływanie Walnego Zebrania,
9) Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków
zwyczajnych i wspierających,
10) Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności
Stowarzyszenia,
11) Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
12) Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
13) W

szczególnych

przypadkach

zwalnianie

z

obowiązku

płacenia

składek

członkowskich,
14) Reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
15) Zapewnienie warunków i środki dla prawidłowego przeprowadzania kontroli przez
Komisję Rewizyjną.
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§ 21
1)

Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego

Dyrektora.
2)

Zarząd może udzielać pełnomocnictw Dyrektorowi do jednoosobowego składania

oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań, w tym finansowych.
3)

Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu uchwalanego przez Zarząd.
§ 22

1)

Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania

kontroli nad jego działalnością.
2)

Komisja Rewizyjna w składzie trzech członków wybierana jest przez Walne Zebranie.

3)

Członkowie Komisji wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.

4)

Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata.

5)

W przypadku rezygnacji lub niemożności dalszego sprawowania funkcji członka

Komisji Rewizyjnej, uzupełnienie składu następuje w drodze wyborów w trakcie najbliższego
Walnego Zebrania.
6)

Komisja Rewizyjna przedkłada raz do roku Walnemu Zebraniu Członków ramowy

roczny plan pracy.
§ 23
Do zakresu działań 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
niewywiązania 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
statutowym,
5) Składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia)
absolutorium dla Zarządu,
6) Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
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7) Powoływanie

podmiotu

uprawnionego

do

badania

rocznego

sprawozdania

finansowego w sytuacji obowiązku wynikającego z odpowiednich przepisów prawa
albo decyzji Komisji Rewizyjnej.
§ 24
Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej 2 członków Komisji. W przypadku równej
liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 25
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia, ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim ani stosunku
pokrewieństwa i powinowactwa, ani też być pracownikami Stowarzyszenia.
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo z winy umyślnej. W przypadku prawomocnego skazania za takie
przestępstwo członka Komisji Rewizyjnej z mocy statutu przestaje on pełnić tę funkcję.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.
4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez Walne Zebranie regulaminu.
Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich
szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

ROZDZIAŁ V.
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA
§ 26
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),
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4. Dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu
Stowarzyszenia,
5. Dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług.
§ 27
1.

Stowarzyszenie może prowadzić zarobkową działalność gospodarczą.

2.

Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą realizacji celów

statutowych Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków
Stowarzyszenia.
3.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z

obowiązującymi przepisami prawa.
§ 28
Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w
stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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, zwanych dalej "osobami bliskimi".
2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego 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.
3. Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia 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 Stowarzyszenia,
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy, oraz ich osób bliskich na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
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§ 29
Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Stowarzyszenia,
zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest
dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI.
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 30
1.

Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga co

najmniej 2/3 głosów członków obecnych i uprawnionych do głosowania na Walnym
Zebraniu.
2.

Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków

wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków
uprawnionych do głosowania.
3.

Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej

zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie. Prawo do zgłoszenia zmian w
Statucie przysługuje Zarządowi na podstawie podjętej przez Zarząd uchwały lub każdemu
członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia pod warunkiem zgłoszenia zmian Zarządowi.
4.

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 do Stowarzyszenia,
nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po
wypełnieniu jego zobowiązań.
Statut powyższy został przyjęty na Zebraniu Założycielskim w dniu 08.01.2013 r. oraz
uaktualniony w dniu 19.03.2013 r., zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie, Sygnatura akt Wa XII Ns-Rej. KRS 1313/13/908 z dnia 2013-02-05
i wytycznymi Urzędu m.st. Warszawy Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w zakresie
spełnienia wymogów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.
2001, Nr 79, poz. 855 z późn.zm.).
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