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Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 
Stowarzyszenie „KAS” Kombinat Aktywności Społecznej zwane dalej Stowarzyszeniem, 
działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z póź. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada 
osobowość prawną.  
 

§ 2. 
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony 
 

§ 3. 
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Radom. 
 
 

§ 4. 
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego 
realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza 
granicami kraju. 
 

§ 5. 
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Stowarzyszenie używa znaków graficznych, których wzór ustali Zarząd. Znaki te nie mogą być 
używane przez inne podmioty. 
 

§ 6. 
Stowarzyszenie może być członkiem innych stowarzyszeń i ich związków o podobnych celach 
statutowych.  
 

§ 7. 
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia 
swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 
 

Rozdział II 
Cele i sposoby ich realizacji 

 
§ 8. 

 
Celem głównym Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju aktywności społecznej 
i postaw przedsiębiorczych obywateli, a podstawowe cele obejmują zadania w zakresie: 
1. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy; 
2. Promocji przedsiębiorczości;  
3. Przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia i jego negatywnym skutkom; 
4. Upowszechnianie wiedzy, wdrażanie nowych rozwiązań, zastosowań praktycznych i 

teoretycznych związanych z nowymi technologiami;      
5. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 



STATUT STOWARZYSZENIA „KAS”  
KOMBINAT AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ 

 

2/9 

 

6. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

7. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym; 

8. Działalność na rzecz rozwoju edukacji i wspierania działalności edukacyjnej;  
9. Organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży; 
10. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 
11. Ochrony i promocji zdrowia;  
12. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 
13. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
14. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
15. Rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i aktywności społecznej obywateli, promocji i 

organizacji wolontariatu; 
16. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 

praw dziecka; 
17. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych;  
18. Prowadzenie usług z zakresu doradztwa personalnego, zawodowego i prawnego, 

pośrednictwa pracy, poradnictwa i pomocy psychologicznej. 
 
 

§ 9. 
1. Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia, o których mowa w paragrafie 8: 

1) Promowanie i wdrażanie dobrych praktyk w zakresie usług społecznych i 
gospodarczych, w szczególności poprzez stosowanie sprawdzonych i utrwalonych 
praktyk, standaryzacji działań 

2) Tworzenie i realizowanie programów i projektów społeczno-gospodarczych, 
3) Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i  edukacyjno-

szkoleniowej. 
4) Prowadzenie działalności naukowej i badawczej w tym programy stypendialne dla 

studentów i  specjalistów różnych dziedzin 
5) Prowadzenie programów stypendialnych oraz wspieranie organizacyjne, rzeczowe i 

finansowe projektów, które w znaczącym stopniu mogą przyczynić się do realizacji celów 
Stowarzyszenia; 

6) Prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi. 
7) Organizacje konferencji, spotkań, wystaw, konferencji popularno-naukowych i 

naukowych, seminariów, warsztatów 
8) Organizacja i promowanie wolontariatu dla osób zainteresowanych celami 

Stowarzyszenia 
9) Organizowanie wymian międzynarodowych 
10) Współpraca z osobami fizycznymi, władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem 

gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi celami Stowarzyszenia 
11) Wspieranie powstawania i rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości oraz organizacji 

pozarządowych 
12) Współpracę z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami, instytucjami i 

fundacjami, 
13) Współtworzenie i realizację programów aktywnej walki z bezrobociem, w tym udział 

konsultacjach;  
14) Organizowanie placówek i ośrodków specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży. 
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15) Organizowanie ośrodków, obozów i kolonii rehabilitacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych. 

16) Podnoszenie kultury i świadomości ekologicznej społeczeństwa. 
17) Tworzenie sieci i narzędzi służących rozwojowi partnerstw wspierających działalność 

statutową Stowarzyszenia, w tym zagranicznych, 
18) Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania 

zgodnie ze statutowymi celami Stowarzyszenia. 
19) Prowadzenie doradztwa personalnego, w tym analiza i określanie predyspozycji 

kandydatów do zatrudnienia, wskazywanie metod i źródeł pozyskiwania kandydatów do 
zatrudnienia, poszukiwanie, dobór i rekomendowanie na określone stanowiska pracy, 
opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów dotyczących poszukiwania kandydatów 
na określone stanowiska pracy, przygotowanie materiałów i przeprowadzanie lub udział 
w komisjach konkursowych dotyczących wyboru kandydatów do pracy, doradztwo 
prawne w zakresie poszukiwania i zatrudniania pracowników; 

2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Stowarzyszenie współdziała z 
innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. 
Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub 
całkowitego finansowania przedsięwzięcia lub pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z 
innych źródeł. 

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez odpłatną i nieodpłatną działalności pożytku 
publicznego. 
 

 
 

§ 10. 
 
1. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia 
uprawnionych do głosowania. 

 
Rozdział III 
Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 11. 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
1. członków zwyczajnych, 
2. członków wspierających, 
3. członków honorowych. 
 

§ 12. 
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w 

Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

 
§ 13. 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski oraz cudzoziemiec 
nie mający miejsca zamieszkania w Polsce który: 
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 
b) korzysta z pełni praw publicznych, 
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c) utożsamia się z celami statutowymi Stowarzyszenia, 
d) deklaruje chęć ich realizacji, 
e) złożył deklarację członkowską, 
f) przedstawił rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia. 

2. Decyzję w sprawie przyjęcia, wykreślenia i wykluczenia z członkostwa Stowarzyszenia 
podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały. Nowoprzyjęty członek opłaca składki 
za rok, w którym został przyjęty. 

3. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia podejmuje Zarząd 
Stowarzyszenia w drodze uchwały. 

 
§ 14. 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna, 
która: 
1) regularnie wspiera działalność Stowarzyszenia w zadeklarowanej przez siebie w formie, 
2) udziela regularnej pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej w realizacji celów 

statutowych Stowarzyszenia, 
3) złożyła pisemnie deklarację członkowską na wzorze przedstawionym przez 

Stowarzyszenie. 
2. Do wymogów stawianych kandydatowi na członka wspierającego Stowarzyszenia stosuje 

się odpowiednio kryteria, o których mowa w §13 ust. 1  
3. Wspieranie może mieć formę wkładu pracy  lub środków finansowych 
4. Zarząd może podjąć decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia po stwierdzeniu spełnienia 

przesłanek, o których mowa w ust. 1 oraz po uzgodnieniu z kandydatem dalszego rodzaju i 
formy wspierania Stowarzyszenia. 

5. Członek wspierający uprawniony jest do korzystania z praw członka zwyczajnego 
Stowarzyszenia, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. 

 
§15. 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która cieszy się 
nieposzlakowaną opinią i wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia, i 
która dodatkowo spełnia kryteria, o których mowa w §14 ust. 1 

2. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd za porozumieniem z kandydatem na 
wniosek połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.  

3. Członek wspierający uprawniony jest do korzystania z praw członka zwyczajnego 
Stowarzyszenia, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. 

4. Członkostwo wspierające lub honorowe ustaje na skutek przyczyn wskazanych w §18 
 

§ 16. 
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są: 
1. Aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia oraz przyczyniać się do realizacji jego 

celów. 
2. Przestrzegać postanowienia Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 
3. Regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie. Zasady wnoszenia  opłacania składek 

członkowskich przez członków zwyczajnych Stowarzyszenia zostaną ustalone w drodze 
odrębnego regulaminu ustanowionego w drodze uchwały Zarządu.  

 
 

§ 17. 
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Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo: 
1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia. 
2. Brać udział z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu oraz w innych zebraniach i 

imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie. 
3. Korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia. 
4. Zgłaszać wnioski i postulatu dotyczące działalności Stowarzyszenia 
5. Brać udział we wszystkich spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie 

 
§ 18. 

Członkostwo zwykłe w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku: 
1. Dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia. 
2. Śmierci członka 
3. Skreślenia uchwałą Zarządu z powodu zalegania z opłatą składki rocznej dłużej niż 11 

miesięcy. 
4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu z powodu: 

a) naruszania zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał lub regulaminów, a w 
szczególności nie uczestniczenie w działaniach Stowarzyszenia przez okres dłuższy niż 
jeden rok, 

b) działania na szkodę Stowarzyszenia. 
c)  utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku Sądu 
d) skazania członka prawomocnym wyrokiem przez Sąd za przestępstwo umyślne 

Uchwałę o skreśleniu lub wykluczeniu członka podejmuje Zarząd. Zainteresowany może 
odwołać się od powyższej uchwały do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od 
daty skreślenia go przez Zarząd. Do czasu uchwały Walnego Zebrania Członków członkostwo 
osoby skreślonej lub wykluczonej ulega zawieszeniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest 
ostateczna. 
 

§ 19. 
Ze Stowarzyszenia nie można wykluczyć członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed 
uprzednim odwołaniem ich ze składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. 

 
Rozdział IV 
Władze Stowarzyszenia 

§ 20. 
Władzami Stowarzyszenia są: 
1. Walne Zebranie Członków. 
2. Zarząd.  
3. Komisja Rewizyjna. 
 
Kadencja wszystkich organów wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, jednakże organy 
te zobowiązane są działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organów, a ich 
wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, w obecności co 
najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Można zostać wybranym więcej, niż jeden raz do 
składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.  
W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, 
Walne Zebranie Członków uprawnione jest do przeprowadzenia wyborów uzupełniających. 
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§ 21. 
Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w 
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania i odbywają się w głosowaniu 
jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej.   
 
 
Walne Zebranie Członków 
 

§ 22. 
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
 

§ 23. 
Walne Zebranie Członków może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny. 

 
§ 24. 

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd przynajmniej jeden raz w roku. 
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 

a) z własnej inicjatywy, 
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia w terminie 1 

miesiąca od otrzymania wniosku. 
3. Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały tylko w sprawach, dla których 

zostało zwołane i zostały one przedstawione w porządku obrad, chyba, że wszyscy 
członkowie Walnego Zebrania Członków obecnych na posiedzeniu wyrazi zgodę na 
rozszerzenie porządku obrad. 

4. Pracami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący, a protokołuje Sekretarz 
wybierani każdorazowo przez uczestników Walnego Zebrania Członków. 

5. Termin i miejsce obrad podaje Zarząd do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia 
co najmniej na czternaście dni przed planowanym terminem zebrania. Zawiadomienie 
odbywa się drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej członków Stowarzyszenia.  

 
§ 25. 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 
1. Uchwalanie Statutu i jego zmian kwalifikowaną większością 2/3 głosów. 
2. Wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, za wyjątkiem sytuacji, o której 

mowa w § 30 pkt. 8. 
3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych Zarządu z 

działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdań Komisji Rewizyjnej. 
4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 
5. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej w przypadkach 

określonych w Statucie.  
6. Podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Stowarzyszenia. 
7. Rozpatrywanie spraw nienależących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia 
 
Zarząd 
 

§ 26. 
Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. 
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§ 27. 

Zarząd Stowarzyszenia składa się z minimum 3 osób (w tym Prezesa i Wiceprezesa) i nie 
więcej niż 5 osób: Prezesa, Sekretarza, Skarbnika i Wiceprezesów.  

 
§ 28. 

Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy 
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji 
równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Na podstawie uchwały pełnego składu 
Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym 

 
§ 29. 

 
Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej dwa razy w roku. Prezes Zarządu zwołuje 
posiedzenia Zarządu i im przewodniczy 

 
§ 30. 

Do kompetencji Zarządu należy: 
1. Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia. 
2. Skreślanie i wykluczanie członków. 
3. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia. 
4. Zwoływanie Walnych Zebrań. 
5. Uchwalanie budżetu. 
6. Opracowywanie i uchwalanie planów działania Stowarzyszenia. 
7. Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia. 
8. Odwołanie członka Zarządu w przypadku jego pisemnej rezygnacji. 
9. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków 
 

§ 31. 
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych 
upoważniony jest prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu łącznie.  
 

§ 32. 
1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia, wykluczenia ze Stowarzyszenia, przysługuje 

odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Członek zostaje o niej poinformowany w ciągu 
dwóch tygodni od chwili jej podjęcia. Członkowi przysługuje prawo odwołania w terminie 14 
dni od daty otrzymania zawiadomienia. Odwołanie rozpatruje Walne Zebranie Członków na 
najbliższym posiedzeniu. 

2. Uchwała Zarządu w pozostałych przypadkach utraty członkostwa jest ostateczna, o ile 
Statut nie stanowi inaczej. 

 
§33. 

1. Utrata mandatu członka Zarządu następuje na skutek upływu kadencji, rezygnacji lub 
odwołania. 

2. Rezygnację członek Zarządu składa pisemnie Prezesowi Zarządu. 
3. Do utraty mandatu członka Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy §18 
4. Utratę mandatu członka Zarządu stwierdza Walne Zebranie Członków. 
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Komisja Rewizyjna 
 

§ 34. 
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia. 
 

§ 35. 
1. Komisja Rewizyjna składa się od dwóch do czterech osób, które ze swego grona wybierają 

przewodniczącego i zastępcę. 
2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu. 
 

§ 36. 
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się przynajmniej raz w roku lub na wniosek 
przewodniczącego albo dwóch członków Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od zgłoszenia 
wniosku.  
 

§ 37. 
Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą 
większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego 
składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym. 
 

§ 38. 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
1. Kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności Stowarzyszenia. 
2. Występowanie do Zarządu i Walnego Zebrania Członków z wnioskami wynikającymi z 

kontroli. 
3. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności. 
4. Żądanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień od Zarządu lub członków Stowarzyszenia 
 

§ 39. 
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem 
doradczym. 
 

§ 40. 
Do utraty mandatu członka Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio §32.  
 
Rozdział V 
Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa 

 
§ 41. 

Majątek Stowarzyszenia powstaje z: 
1. Składek członkowskich, 
2. Darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności statutowej, 
3. Dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem, 
4. Dotacji, subwencji, środków publicznych, grantów, 
5. Ofiarności publicznej, w tym zbiórek publicznych, 
6. Nawiązek przyznawanych przez właściwy organ, 
7. Dochodów z kapitału, 
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§ 42. 

1. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia oraz na 
pokrycie niezbędnych kosztów. 

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia.  
Rozdział VI 
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 
 

§ 43. 
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków 

kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków 
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na 
liczbę obecnych 

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji, osobę likwidatora oraz 
przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy 
Prawo o Stowarzyszeniach. 

…..…….(podpis) 


