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S T A T U T  

S T O W A R Z Y S Z E N I A   D E M O K R A C J A   W   P R A K T Y C E 

 

 Rozdział 1.  

Postanowienie ogólne 

 § 1.  

Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce, zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie 

ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2020 poz. 2261 z póź. zm.), 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz.U.2019.688 ze zm.) oraz niniejszego Statutu. 

§ 2. 

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.  

2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.  

§ 3. 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.  

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, na terenie innych państw, z poszanowaniem ich porządku 

prawnego.  

§ 4. 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków. 

§ 5. 

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami. Logotypy 

i znaki Stowarzyszenia oraz jego identyfikacja zewnętrzna podlega ochronie prawnej. 
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§ 6. 

1. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi 

organizacjami i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na 

zasadach pełnej autonomii.  

2. O przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji, o której mowa w § 6 ust. 1 Statutu, decyduje 

Walne Zebranie Członków, podejmując uchwałę większością 2/3 głosów na wniosek 

Zarządu Stowarzyszenia lub co najmniej trzech członków Stowarzyszenia.  

§ 7. 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej jego członków. Do prowadzenia 

swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura. 

 

Rozdział 2. 

Cele oraz zakres działania Stowarzyszenia 

§ 8. 

Celami działania Stowarzyszenia są:  

1) wspieranie oraz promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego,  

2) kształtowanie postaw demokratycznych, prospołecznych i obywatelskich, 

3) upowszechnianie wiedzy o instytucjach państwa,  

4) edukowanie obywatelskie, 

5) edukowanie medialne,  

6) edukowanie prawne oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa, 

7) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 

8) wspomaganie rozwoju demokracji,  

9) edukowanie historyczne oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,  

10) wspieranie idei wolontariatu,  

11) aktywizacja środowisk młodzieżowych i studenckich.  
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§ 9. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:  

1) organizowanie projektów edukacyjnych, szkoleń, konferencji, spotkań, kongresów itp.,   

2) wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym,  

3) organizowanie kampanii społecznych lub happeningów,  

4) organizowanie think tanków społecznych,  

5) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami,  

6) kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz,  

7) współpracę z uczelniami, szkołami i podmiotami edukacyjnymi,   

8) wspieranie inicjatyw obywatelskich oraz programów partycypacji obywateli w życiu 

publicznym,  

9) wspieranie organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, samorządów szklonych  

i studenckich oraz młodzieżowych rad, 

10) promocje działań Stowarzyszenia,  

11) podejmowanie innych działań mających na celu realizację celów Stowarzyszenia.  

§ 10. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele, o których mowa w § 8 Statutu, w formie nieodpłatnej i/lub 

odpłatnej działalności pożytku publicznego - przy czym obie formy działalności Stowarzyszenia 

(nieodpłatna i odpłatna) są rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie 

przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości. 

 

Rozdział 3. 

Członkowie Stowarzyszenia 

§ 11. 

1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych albo osoba małoletnia w wieku od 16 do 18 lat niepozbawiona praw 

publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem. 
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2. Osoba małoletnia, o której mowa § 11. ust 1 Statutu, posiada czynne i bierne prawo 

wyborczego, z tym że w składzie Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej większość 

muszą stanowić osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. 

3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Walne Zebranie Członków podejmując uchwałę, na 

pisemny wniosek osoby zainteresowanej wstąpieniem do Stowarzyszenia, do którego 

dołączona została rekomendacja, co najmniej jednego członka Stowarzyszenia. 

§ 12. 

1. Członek Stowarzyszenia ma prawo:  

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,  

2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków,  

3) zgłaszać projekty uchwał, wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,  

4) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach 

zgodnych ze Statutem,  

5) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z 

prawem głosu,  

6) wnioskować o informacje od Prezesa Stowarzyszenia w sprawie bieżących prac 

Stowarzyszenia.  

2. Członek Stowarzyszenia obowiązany jest do:  

1) przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia,  

2) regularnego opłacania składki członkowskiej,  

3) czynnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia,  

4) dbania o dobre imię Stowarzyszenia,  

5) udzielania informacji o swoich działaniach, na wniosek Prezesa Stowarzyszenia.  

§ 13. 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1) pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, 

2) śmierci członka, 

3) wykluczenia ze Stowarzyszenia. 
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2. Wykluczenie ze Stowarzyszenia, o którym mowa w § 13 ust. 1. pkt 3), może nastąpić z 

powodu: 

1) nieopłacenia w terminie składki członkowskiej, 

2) nieprzestrzegania postanowień Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia, 

3) podejmowania działania na szkodę Stowarzyszenia lub sprzecznych z jego celami, 

4) zaprzestania czynnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia. 

3. Wykluczenia ze Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia, podejmując uchwałę. 

Osoba wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w 

terminie 14 dni, od dnia doręczenia informacji o wykluczeniu. Walne Zebranie Członków 

rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. 

§ 14. 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków, 

2) Zarząd Stowarzyszenia, 

3) Komisja Rewizyjna. 

2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z co najmniej trzech i co najwyżej pięciu członków:   

1) Prezesa Stowarzyszenia, 

2) jednego albo dwóch Wiceprezesów Stowarzyszenia, 

3) jednego albo dwóch Członków Zarządu Stowarzyszenia, 

3. Komisja Rewizyjna składa się z: 

1) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 

2) dwóch Członków Komisji Rewizyjnej. 

4. Członkiem władz Stowarzyszenia nie może zostać osoba, która została skazana 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za 

przestępstwo skarbowe. 

5. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą jednocześnie być członkami Komisji 

Rewizyjnej, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w 

stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa. 
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Rozdział 5. 

Walne Zebranie Członków 

§ 15. 

Walne Zebranie Członków to najwyższa władza towarzyszenia, w którego skład wchodzą 

wszyscy członkowie Stowarzyszenia. 

§ 16. 

1. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, o ile Statut nie 

stanowi inaczej. 

2. Walne Zebranie Członków zwołuje Prezes Stowarzyszenia lub Komisja Rewizyjna lub Zarząd 

Stowarzyszenia na wniosek co najmniej trzech członków Stowarzyszenia. O terminie, 

miejscu i porządku obrad informuje się członków, co najmniej na 7 dni przed terminem 

Walnego Zebrania Członków, za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisemnie lub w inny 

sposób, o ile powiadomienie zostanie potwierdzone przez członka stowarzyszenia. 

3. Walnemu Zebraniu Członków przewodniczy Prezes Stowarzyszenia albo wybrany 

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków.  

4. Walne Zebranie Członków obywa się co najmniej raz w roku. 

5. Jeżeli wszyscy członkowie Stowarzyszenia wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej, 

Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały poza posiedzeniami Walnego 

Zebrania Członków  (tryb obiegowy głosowania).  

6. Walne Zebranie Członków, może odbyć się za pośrednictwem elektronicznych środków 

komunikacji, przy zapewnieniu: 

1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym, 

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członkowie 

Stowarzyszenia mogą wypowiadać się w toku obrad, 

3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku 

obrad. 

7. O organizacji Walnego Zebrania Członków z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej członkowie Stowarzyszenia są zawiadamiani w zawiadomieniu o zwołaniu  
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walnego Zebrania Członków, zawierającym opis sposobu uczestnictwa i wykonywania 

prawa głosu. 

§ 17. 

Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę, o wysokości składek członkowskich, większością 

bezwzględną w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do 

głosowania. 

§ 18. 

1. Walne Zebranie Członków, na wniosek Komisji Rewizyjnej podejmuje uchwałę w sprawie 

udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za dany rok rozliczeniowy. 

2. W sytuacji braku podjęcia uchwały o udzieleniu absolutorium bądź odmowy jego udzielenia 

Zarządowi Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków może odwołać Zarząd Stowarzyszenia 

podejmując uchwałę większością zwykłą, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby 

członków uprawnionych do głosowania, wskazując tym samym nowy skład Zarządu 

Stowarzyszenia. 

 

Rozdział 6. 

Zarząd Stowarzyszenia 

§ 19. 

1. Członków Zarządu Stowarzyszenia wybiera ze swego grona Walne Zebranie Członków 

podejmując uchwałę bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy 

ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. 

2. Kadencja członków Zarządu Stowarzyszenia trwa dwa lata, przy zachowaniu zasady 

ciągłości. Po upływie kadencji działalność członków Zarządu ograniczona winna zostać 

wyłącznie do czynności niecierpiących zwłoki oraz zmierzających niezwłocznie do powołania 

nowego składu Zarządu. 

3. Odwołania poszczególnych członków Zarządu Stowarzyszenia może dokonać Walne 

Zebranie Członków, podejmując uchwałę większością bezwzględną w obecności co najmniej 

połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.   
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4. W przypadku rezygnacji Prezesa Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków niezwłocznie 

podejmuje uchwałę o uzupełnieniu składu Zarządu Stowarzyszenia, w trybie przewidzianym 

w § 19 ust. 1 Statutu. 

5. W przypadku rezygnacji członka Zarządu Stowarzyszenia innego niż Prezes Stowarzyszenia, 

Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o 

uzupełnieniu składu Zarządu Stowarzyszenia, w trybie przewidzianym w § 19 ust. 1 Statutu. 

 

§ 20. 

1. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mają prawo do uczestniczenia w posiedzeniach 

Zarządu Stowarzyszenia z głosem stanowiącym oraz do zgłaszania projektów uchwał 

Zarządu Stowarzyszenia. 

2. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej trzech członków Zarządu. 

3.  W sytuacji równej liczby głosów „za” i „przeciw” głos rozstrzygający posiada Prezes 

Stowarzyszenia. 

4. Jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Stowarzyszenia wyrazili na to zgodę w formie 

dokumentowej, Zarząd Stowarzyszenia może podejmować uchwały  poza posiedzeniami 

(tryb obiegowy głosowania).  

5. Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia może odbyć się za pośrednictwem elektronicznych 

środków komunikacji. § 16 ust. 6 i 7 Statutu stosuje się odpowiednio.  

§ 21. 

Zarząd Stowarzyszenia wykonuje uchwały Walnego Zebrania Członków, chyba że Statutu lub 

uchwała stanowi inaczej.  

§ 22. 

Zarząd Stowarzyszenia może szczegółowo określić sposób pracy Zarządu Stowarzyszenia 

uchwalając Regulamin Działalności Zarządu Stowarzyszenia. 
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§ 23. 

1. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności 

wykonywane w związku z pełnioną funkcją. 

2. O przyznaniu wynagrodzenia członkowi Zarządu Stowarzyszenia decyduje Walne Zebranie 

Członków, podejmując uchwałę bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 

połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. 

§ 24. 

1. Do reprezentacji przy zaciąganiu zobowiązań majątkowych oraz składania  oświadczeń woli 

w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są jednoosobowo Prezes Stowarzyszenia lub dwóch 

członków Zarządu Stowarzyszenia działających łącznie.  

2. W umowach między Stowarzyszeniem, a członkiem Zarządu – oświadczenie woli w imieniu 

Stowarzyszenia składa Przewodniczący Komisji Rewizyjnej albo pełnomocnik wyznaczony 

uchwałą Komisji Rewizyjnej. 

§ 25. 

Do zakresu działania Prezesa Stowarzyszenia należy w szczególności: 

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 

2) kierowanie bieżącymi sprawami Stowarzyszenia, 

3) przygotowywanie kalendarza prac Stowarzyszenia, 

4) prowadzenie obrad Walnego Zebrania Członków, 

5) prowadzenie posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia, 

6) udzielanie informacji o bieżących pracach Stowarzyszenia. 

§ 26. 

Do zakresu działania Wiceprezesa Stowarzyszenia oraz Członka Zarządu Stowarzyszenia należy: 

1) zastępowanie Prezesa Stowarzyszenia w jego działaniach w razie niemożności 

sprawowania przez niego funkcji, 

2) wykonywanie zadań powierzonych przez Prezesa Stowarzyszenia. 
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§ 27. 

Stowarzyszenie udziela swojego patronatu wydarzeniom, których cele są zgodne z celami  

i zakresem działania Stowarzyszenia. O przyznaniu patronatu oraz zakresie współpracy 

decyduje Zarząd Stowarzyszenia, podejmując uchwałę. 

§ 28. 

1. Podejmowanie przez Zarząd Stowarzyszenia czynności przekraczających zakres zwykłego 

zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków Stowarzyszenia wyrażonej  

w uchwale. 

2. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności: 

1) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, 

2) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, 

3)  zawarcie umowy kredytu albo pożyczki, 

4) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie 

umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy, 

5) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 30 000 zł. 

 

Rozdział 7. 

Komisja Rewizyjna 

§ 29. 

Kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Komisja Rewizyjna. 

§ 30. 

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

1) przeprowadzenie co najmniej raz w roku, kontroli działalności merytorycznej  

i finansowej Zarządu Stowarzyszenia z uwzględnieniem celowości, rzetelności, 

prawidłowości oraz zgodności z niniejszym Statutem i uchwałami Walnego Zebrania 

Członków, 
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2) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności 

Stowarzyszenia, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia, 

3) opiniowanie sprawozdań merytorycznych i finansowych Zarządu Stowarzyszenia, 

4) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków, 

5) składanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium budżetowego Zarządowi 

Stowarzyszenia. 

§ 31. 

1. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz członków Komisji Rewizyjnej wybiera ze swego 

grona Walne Zebranie Członków podejmując uchwałę bezwzględną większością głosów  

w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. 

2. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata. 

3. Odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub członka Komisji Rewizyjnej może 

dokonać Walne Zebranie Członków podejmując uchwałę większością bezwzględną,  

w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, 

wybierając jednocześnie nowego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub członka Komisji 

Rewizyjnej. 

4. W przypadku rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub członka Komisji 

Rewizyjnej Walne Zebranie Członków niezwłocznie podejmuje uchwałę o uzupełnieniu 

składu Komisji Rewizyjnej, w trybie przewidzianym w § 31 ust. 1 Statutu. 

§ 32. 

1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach, zwoływanych przez Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej lub dwóch członków Komisji Rewizyjnej, nie rzadziej jednak niż raz w 

roku. 

2. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

dwóch członków Komisji. 

3. Ze swoich posiedzeń Komisja Rewizyjna sporządza protokoły, które w terminie do 7 dni od 

dnia posiedzenia przekazuje do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia, za 

pośrednictwem Prezesa Stowarzyszenia. 
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4. Jeżeli wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej  wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej, 

Komisja Rewizyjna  może podejmować uchwały  poza posiedzeniami (tryb obiegowy 

głosowania).  

5. Komisja Rewizyjna może odbyć się za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji. 

§ 16 ust. 6 i 7 Statutu stosuje się odpowiednio.  

§ 33. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kieruje pracami Komisji Rewizyjnej, w szczególności 

prowadząc posiedzenia Komisji oraz sporządzając protokoły z jej posiedzeń. 

 

Rozdział 8. 

Środki Stowarzyszenia 

§ 34. 

1. Dochodami Stowarzyszenia są w szczególności: 

1) darowizny, dotacje, spadki i zapisy, 

2) dochody ze zbiórek publicznych, 

3) dochody z majątku Stowarzyszenia, w tym z oddanych do odpłatnego korzystania 

rzeczy i praw majątkowych, 

4) dochody z papierów wartościowych, w tym z obligacji i akcji, z udziałów w spółkach 

prawa handlowego, z jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz z 

certyfikatów inwestycyjnych, w tym również z ich odpłatnego zbycia, 

5) odsetki bankowe, 

6) dochody ze sprzedaży składników majątku Stowarzyszenia, 

7) dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia. 

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje 

Zarząd Stowarzyszenia. 

4. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów 

Stowarzyszenia tylko z poszanowaniem woli spadkodawców i darczyńców. 
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5. Zabrania się: 

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w 

stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, 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”, 

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 na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich 

osób bliskich. 

 

Rozdział 9. 

Zmiana Statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia 

§ 35. 

O zmianie Statutu decyduje Walne Zebranie Członków, podejmując uchwałę większością 2/3 

głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. 

§ 36. 

O rozwiązaniu Stowarzyszenia decyduje Walne Zebranie Członków, podejmując jednomyślnie 

uchwałę na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej trzech 

członków Stowarzyszenia. 

 

Tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia Demokracja w Praktyce przyjęty Uchwałą nr 27/21 z dnia 24 lutego 2021 roku w 

sprawie przekształcenia stowarzyszenia zwykłego Demokracja Praktyce w Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce. 


