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STATUT 
 

STOWARZYSZENIA  

Odpowiedzialni.pl 

 

 

 

 

I. Postanowienia Ogólne. 

§ 1. 

 

Statut Stowarzyszenia Odpowiedzialni.pl zwanego dalej Stowarzyszeniem przyjętego 

uchwałą Założycieli Stowarzyszenia podczas Zebrania Założycielskiego w dniu 20 lipca 2017 

roku, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo  

o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 nr 20 poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu. 

 

 

§ 2. 

 

1. Stowarzyszenie zostaje utworzone na czas nieokreślony. 

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kielce. 

 

 

§ 3. 

 

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

2. Stowarzyszenie może posługiwać się skrótem swej nazwy w brzmieniu 

„Odpowiedzialni.pl” 

 

 

§ 4. 

 

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych. 

3. Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych może prowadzić działalność poza 

granicami kraju, na terytorium innych państw, z poszanowaniem tamtejszego 

obowiązującego prawa.  

 

 

II.      Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. 

 

§ 5. 

 

Celami Stowarzyszenia są: 

 

a. budowanie i rozwijanie sieci współpracy oraz tworzenie forum wymiany wiedzy  

i usług pomiędzy członkami Stowarzyszenia oraz zewnętrznymi partnerami, 

b. tworzenie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych oraz ich transfer  

i zastosowanie w praktyce gospodarczej, w szczególności sprzyjających 

rozwojowi przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach, 
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c. promocja i propagowanie korzystania z usług członków Stowarzyszenia, 

d. współpraca z towarzystwami ubezpieczeniowymi i instytucjami pokrewnymi  

w celu propagowania i rozpowszechniania wiedzy na temat ubezpieczeń, 

e. rozpowszechnianie wiedzy i budowanie świadomości na temat znaczenia 

ubezpieczeń osobowych i majątkowych w życiu społecznym i gospodarczym, 

f. popularyzowanie wiedzy z dziedziny ubezpieczeniowej wśród społeczeństwa, 

g. udzielanie pomocy poszkodowanym w wypadkach i ich rodzinom, 

h. propagowanie nowoczesnych metod i technik nauki, a w szczególności edukacji 

informatycznej i szeroko pojętej edukacji na odległość za pośrednictwem 

Internetu, 

i. stwarzanie warunków sprzyjających integracji i rozwojowi lokalnych środowisk, 

j. przeciwdziałanie dyskryminacji m.in. ze względu na płeć, wiek, statut społeczno-

ekonomiczny, religię, rasę i przynależność etniczną, 

k. likwidowanie barier związanych z dostępem do wiedzy na temat nowych 

technologii i możliwości edukacji, 

l. ostrzeganie i zabezpieczenie przed zagrożeniami związanymi z użytkowaniem 

sieci internetowej, postępem cywilizacyjnym i łamaniem praw konsumenckich, 

m. działalność na rzecz kultury, sztuki, kultury fizycznej i sportu, 

n. kreowanie i wspieranie profesjonalnych grup, zespołów, organizacji działających  

w zakresie edukacji zdrowotnej, ochrony zdrowia i środowiska oraz pomocy 

społecznej, 

o. popularyzacja idei wolontariatu, organizacja i promocja wolontariatu. 

 

§ 6. 

 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

a. organizację kontaktów nauki z biznesem, 

b. promocję oraz inkubację innowacyjną przedsiębiorczości, 

c. transfer technologii i dostarczanie usług proinnowacyjnych, usługi B+R, 

d. współpracę z otoczeniem oraz aktywny udział w inicjatywach prorozwojowych, 

e. popularyzację wiedzy na temat praw i obowiązków członków wspólnoty lokalnej  

i krajowej oraz gromadzenie i upowszechnienie informacji na ten temat, 

f. organizowanie spotkań, szkoleń i doradztwa o tematyce ubezpieczeniowej, 

g. udzielanie informacji na temat praw i obowiązków ubezpieczonego, 

h. organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, wykładów, programów 

promujących, 

i. współpracę z instytucjami rządowymi, ustawodawczymi, samorządowymi, 

pozarządowymi, finansowymi i innymi realizującymi podobne cele w zakresie praw 

ubezpieczonych, 
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j. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami  

i instytucjami zainteresowanymi, 

k. wspieranie rozwoju programów edukacyjnych w szczególności w zakresie 

społeczeństwa informatycznego, 

l. prowadzenie wszelkich działań profilaktycznych i prewencyjnych w placówkach 

oświatowych, 

m. współpraca z jednostkami, grupami, organizacjami, instytucjami i innymi podmiotami 

w zakresie edukacji zdrowotnej ich wspierania i promowania, 

n. prowadzenie działalności doradczej, szkoleniowej, naukowej oraz badawczej 

dotyczącej edukowania prozdrowotnego, 

o. organizowanie imprez, w szczególności o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, 

zdrowotnym, rekreacyjnym, turystycznym oraz imprez łączących poszczególne 

kierunki, 

p. inne działania sprzyjające realizacji celów statutowych Stowarzyszenia w obszarach: 

działalności ubezpieczeniowej, edukacji, sportu, kultury, sztuki, ochrony środowiska, 

dobroczynności, ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej.  

 

2. Stowarzyszenie może zlecać poszukiwanie korzystnej ochrony ubezpieczeniowej  

dla swoich członków brokerowi ubezpieczeniowemu. 

 

 

§ 7. 

 

1. Stowarzyszenie samodzielnie, w ramach obowiązujących przepisów prawa, określa 

swoje szczegółowe cele i programy działania. 

2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej aktywności swych członków. 

Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. 

 

 

 

III.     Członkostwo w Stowarzyszeniu.  
 

§ 8. 

 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.  

 

 

§ 9. 

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a. członków zwyczajnych,   

b. członków wspierających. 

 

§ 10. 

 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być: 

1) Obywatel Polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i posiadający 

pełnię praw publicznych. 

2) Małoletni w wieku od 16 do 18 lat o ograniczonej zdolności do czynności 

prawnych z tym, że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą 

stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. 
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§ 11. 

 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna, która ukończyła 

18 lat lub osoba prawna wspierająca działalność i rozwój Stowarzyszenia. 

2. Członek wspierający ustala formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia w porozumieniu 

z Zarządem Stowarzyszenia. 

3. Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków jedynie 

z głosem doradczym. 

 

 

§ 12. 

 

1. W przypadkach nieobjętych postanowieniem § 11, o przyjęciu w poczet członków 

Stowarzyszenia swobodnie decyduje Zarząd po złożeniu przez wnioskodawcę 

deklaracji członkowskiej.  

2. Zarząd może uzależnić przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia od pozytywnej 

rekomendacji złożonej na piśmie przez co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.  

3. Decyzja Zarządu w przedmiocie przyjęcia wnioskodawcy w poczet członków 

Stowarzyszenia powinna zostać podjęta w terminie 1 miesiąca od chwili złożenia 

deklaracji członkowskiej. 

4. W razie odmowy przyjęcia, wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania się do 

Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego 

powiadomienia o odmowie. Uchwała w przedmiocie rozpoznania odwołania zapada 

na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków. 

 

 

§ 13. 

 

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo: 

 

a. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków i brać udział w głosowaniu, 

b. wybierania i bycia wybranym do władz Stowarzyszenia, 

c. uczestniczyć we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, 

d. korzystać z pomocy Stowarzyszenia w zakresie jego działalności, 

e. uzyskiwać dostęp do wszelkich informacji dotyczących Stowarzyszenia i jego 

działalności, 

f. składać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących działalności 

Stowarzyszenia. 

 

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są: 

 

a. wspierać oraz aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych 

Stowarzyszenia, 

b. dbać o dobre imię Stowarzyszenia oraz o wzrost jego znaczenia, 

c. przestrzegać postanowień Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia oraz 

powszechnie obowiązującego prawa, 

d. terminowo opłacać roczną składkę członkowską. 
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§ 14. 

 

1. Członkowie wspierający Stowarzyszenie mają prawo: 

a.  uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia i przedsięwzięciach organizowanych 

przez Stowarzyszenie, 

b. zgłaszać do Zarządu Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego 

działalnością. 

2. Członkowie wspierający zobowiązani są do przestrzegania postanowień Statutu 

oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

3. Członkowie wpierający mają prawo uczestniczenia w Walnych Zebraniach 

Członków z głosem doradczym, bez czynnego i biernego prawa wyborczego. 

4. Członkowie wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.  

 

 

§ 15. 

 

1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek: złożenia rezygnacji, 

wykluczenia przez Zarząd lub utraty bytu prawnego. Z chwilą ustania członkostwa 

Zarząd dokonuje skreślenia z listy członków. 

2. Oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu wymaga formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

3. Wykluczenie przez Stowarzyszenie może nastąpić w następujących sytuacjach: 

a. Członek narusza postanowienia Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia, 

b. Członek zalega z opłatą rocznej składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 

12 miesięcy, 

4. Członkowi wykluczonemu przez Zarząd przysługuje prawo odwołania do Walnego 

Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia o 

wykluczeniu. Uchwała w przedmiocie rozpoznania odwołania zapada na najbliższym 

posiedzeniu Walnego Zebrania Członków. 

5. W związku z ustaniem członkostwa nie przysługuje żadne roszczenie do majątku 

Stowarzyszenia.  

6. Członek wspierający, który wstępuje w poczet członków wspierających 

Stowarzyszenia, aby móc korzystać z ubezpieczenia grupowego zorganizowanego dla 

członków Stowarzyszenia, w momencie wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej (roku 

polisowego) lub rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej jednocześnie przestaje być 

członkiem wspierającym Stowarzyszenia, chyba że w terminie 7 dni od dnia 

wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej (roku polisowego) lub rezygnacji z ochrony 

ubezpieczeniowej złoży deklarację członkowską, o której mowa w par. 12 Statutu i 

otrzyma pozytywną decyzję Zarządu o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia. 

 

IV. Władze Stowarzyszenia. 

 

§ 16. 

Władzami Stowarzyszenia są: 

 

a. Walne Zebranie Członków, 

b. Zarząd, 

c. Komisja Rewizyjna. 
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§ 17. 

 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. 

 

 

§ 18. 

 

1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd. 

2. O terminach, miejscu i planowanym porządku obrad Zarząd powiadamia każdego 

Członka na co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem Walnego Zebrania 

Członków. Zawiadomienie może być przekazane w drodze: 

a. powiadomienia każdego z członków Stowarzyszenia wysłanego listem 

poleconym na wskazany przez niego adres lub 

b. powiadomienia wysłanego na wskazany przez niego adres poczty 

elektronicznej.  

 

 

§ 19. 

 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności: 

 

a. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia, 

b. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i członków Komisji 

Rewizyjnej,  

c. ustalanie wysokości składki członkowskiej, 

d. uchwalanie zmian Statutu, 

e. rozpoznawanie odwołań od uchwał Zarządu w przypadkach przewidzianych w 

Statucie, 

f. podejmowanie uchwał w innych sprawach, o ile nie zostały zastrzeżone do 

kompetencji innych Władz Stowarzyszenia. 

 

2. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos na Walnym Zebraniu 

Członków.  

 

§ 20. 

 

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów  

w obecności minimum połowy Członków Stowarzyszenia, chyba że Statut stanowi 

inaczej. 

2. Uchwały Walnego Zebrania Członków w przedmiocie odwołania członków 

Zarządu lub członków Komisji Rewizyjnej wymagają bezwzględnej  większości 

głosów. 

3. Uchwały w sprawie powołania lub odwołania członków Zarządu lub członków 

Komisji Rewizyjnej, jak również uchwały we wszelkich innych sprawach 

osobowych podejmowane są w głosowaniu tajnym, chyba że wszyscy obecni 

Członkowie Stowarzyszenia opowiedzą się za uchyleniem tajności głosowania. 

 

§ 21. 

 

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest jeden raz w roku. 

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w przedmiocie: 
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a. udzielenia absolutorium członkom organów, 

b. zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

3. W wypadku nie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium, wniosek o jego 

odwołanie może zgłosić każdy członek biorący udział w Walnym Zebraniu 

Członków, chociażby sprawa ta nie była umieszczona w porządku obrad. 

4. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, których członkostwo 

ustało powołuje się do końca bieżącej kadencji nowych członków.  

 

 

§ 22. 

 

1.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje  Zarząd z własnej inicjatywy, 

na wniosek Komisji Rewizyjnej albo na wniosek co najmniej 1/3 Członków 

Stowarzyszenia. 

2. Jeśli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w terminie 

14 dni od dnia złożenia wniosku, prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego 

Zebrania Członków przysługuje wnioskodawcom. 

 

 

§ 23. 

 

1. Zarząd składa się z od dwóch do pięciu członków. 

2. Członkami Zarządu mogą być tylko osoby fizyczne. 

3. W uchwale o powołaniu członków Zarządu Walne Zebranie Członków wskazuje 

członka zarządu, który będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu. 

 

 

§ 24. 

 

1. Członków Zarządu powołuje się na wspólną, trzyletnią kadencję. 

2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i upływa z chwilą odbycia Walnego Zebrania 

Członków, na którym Zarząd przedstawił roczne sprawozdanie za ostatni w 

kadencji pełny rok obrotowy urzędowania.  

3. Mandat członka Zarządu wygasa: 

a. z upływem kadencji Zarządu, 

b. z chwilą złożenia rezygnacji,  

c. z chwilą odwołania przez Walne Zebranie Członków, 

d. z chwilą śmierci członka Zarządu. 

4. Członek Zarządu składa rezygnację na ręce innego członka Zarządu, a  

w przypadku jego braku na ręce członka Komisji Rewizyjnej.  

5. W razie gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji 

uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują 

pozostali członkowie Zarządu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 

połowę składu Zarządu.  

 

§ 25. 

 

1. Zarząd organizuje prace Stowarzyszenia oraz reprezentuje go na zewnątrz. 

2. Do kompetencji Zarządu należy: 

 

a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 

b. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 
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c. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia w przypadkach 

przewidzianych w Statucie, 

d. zarządzanie jego majątkiem Stowarzyszenia, 

e. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia, 

f. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

g. zwoływanie Walnego Zebrania Członków. 

 

3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i przewodniczy jego posiedzeniom. 

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności minimum 

połowy liczby członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos 

Prezesa Zarządu. 

 

§ 26. 

 

1. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych uprawniony 

jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie. 

2. W umowie między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu, Stowarzyszenie 

reprezentuje Komisja Rewizyjna. Komisja Rewizyjna może upoważnić członka 

Komisji Rewizyjnej do reprezentowania Stowarzyszenia przy umowie członkiem 

Zarządu. 

3. Członkom Zarządu Stowarzyszenia może zostać przyznane wynagrodzenie za 

czynności w związku z pełnioną funkcją. Komisja Rewizyjna ustala zasady jego 

przyznania i wysokość.  

 

§ 27. 

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków powoływanych na 

wspólną kadencję. 

2. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być tylko osoby fizyczne. 

3. W przypadku gdy liczba członków Komisji Rewizyjnej spadnie poniżej trzech, 

dokonuje się wyboru uzupełniającego na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. 

4. Kadencja Komisji Rewizyjnej rozpoczyna się i kończy jednocześnie z kadencją 

Zarządu. 

5. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa: 

a. z upływem kadencji Komisji Rewizyjnej, 

b. z chwilą złożenia rezygnacji,  

c. z chwilą odwołania przez Walne Zebranie Członków, 

d. z chwilą śmierci członka Komisji Rewizyjnej. 

6. Rezygnację członek Komisji Rewizyjnej składa na ręce Zarządu. 

 

 

§ 28. 

 

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

 

a. dokonywanie bieżącej i okresowej kontroli pracy Stowarzyszenia co do 

zgodności ze Statutem oraz z uchwałami Walnego Zebrania Członków, 

b. kontrola gospodarki finansowej Stowarzyszenia, 

c. kontrola stanu majątku oraz sposobu zarządzania tym majątkiem przez 

Stowarzyszenia, 

d. przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków rekomendacji w sprawie 

udzielenia absolutorium ustępującym członkom Zarządu.  
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2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. Do ważności 

uchwał Komisji Rewizyjnej wymagana jest obecność przynajmniej połowy 

wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.  

 

 

V. Majątek Stowarzyszenia  i działalność gospodarcza. 

 

§ 29. 

 

1. Majątek Stowarzyszenia może być wykorzystywany wyłącznie do realizacji 

statutowych celów Stowarzyszenia. 

2. Majątek Związku powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, 

dotacji, ofiarności publicznej, pomocy zagranicznej oraz dochodów z własnej 

działalności. 

3. Składki członkowskie powinny być wpłacone najpóźniej w ciągu 14 dni od podjęcia 

uchwały przez Walne Zebranie Członków o wysokości składki członkowskiej lub w 

ciągu 7 dni od przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia. 

 

§ 30. 

 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych 

w  odrębnych przepisach prawa. 

2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów 

statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego 

członków. 

 

§ 31. 

 

Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia może być: 

 

a. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 

i zarządzania (PKD 70.22.Z), 

b. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z), 

c. Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne 

(PKD 66.29.Z), 

d. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

(PKD 85.59.B), 

e. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z), 

f. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z), 

g. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z). 

 

VI. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia. 

 

§ 32. 

 

1. Uchwała Walnego Zebrania Członków o zmianie statutu wymaga bezwzględnej 

większości głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia. 
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2. Uchwała Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga 

bezwzględnej większości głosów w obecności co najmniej 2/3 członków  

zwyczajnych Stowarzyszenia.  

3. W  uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa 

sposób likwidacji Stowarzyszenia, przeznaczenie majątku Stowarzyszenia oraz 

wskazuje osoby likwidatorów. 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………. 
- Podpisy członków Zarządu Stowarzyszenia - 


