
STATUT 
TOWARZYSTWA SOLIDARNEJ POMOCY 

IM. KAZIMIERZA FUGLA 
 

Rozdział 1 
 

§1 
Towarzystwo Solidarnej Pomocy im. Kazimierza Fugla w Krakowie, zwane dalej Towarzystwem jest 
stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. 
 

§2 
Towarzystwo działa na podstawie przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu  
 

§3 
Towarzystwo działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami. 
 

§4 
Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków. 
 

§5 
Towarzystwo ma prawo używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami. 
 

Rozdział 2 
Cele i środki działania 

 
§6 

Podstawowym celem Towarzystwa jest organizowanie pomocy potrzebującym oraz propagowanie 
idei solidaryzmu społecznego. 
W szczególności celem Towarzystwa jest: 

1. organizowanie i udzielanie pomocy osobom będącym w ciężkiej sytuacji materialnej i 
społecznej, w pierwszej kolejności mieszkańcom Nowej Huty 

2. organizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin będących w ciężkiej sytuacji materialnej oraz 
rodzin z problemami wychowawczymi 

3. organizowanie i udzielanie pomocy materialnej i innej osobom niepełnosprawnym, 
przewlekle chorym, w podeszłym wieku oraz ich rodzinom 

4. organizowanie i udzielanie pomocy skupiskom osób polskiego pochodzenia poza granicami 
kraju 

5. wspieranie finansowe i rzeczowe akcji Pomocy na rzecz dzieci oraz osób dorosłych 
prowadzonych przez inne stowarzyszenia i fundacje 

 
§7 

Dla osiągnięcia celów określonych w §6 Towarzystwo dąży między innymi: 
prowadzenie własnej działalności odpłatnej w formie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego z 
wyłącznym przeznaczeniem pozyskanych środków na działalność statutową 

1. prowadzenie odpłatnego warsztatu napraw sprzętu rehabilitacyjnego jako działalności 
odpłatnej pożytku publicznego z wyłącznym przeznaczeniem pozyskanych środków na 
działalność statutową 



2. gromadzenie funduszów z kraju i zagranicy, przyjmowanie zapisów i darowizn oraz 
nabywanie innych praw majątkowych w celu realizacji zadań statutowych Towarzystwa 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. współdziałanie z pokrewnymi statutowo organizacjami oraz innymi jednostkami 
organizacyjnymi na terenie kraju i zagranicą, w zakresie realizacji celów statutowych. 

 
Rozdział 3 

Członkowie, ich prawa i obowiązki. 
 

§8 
Członkowie Towarzystwa dzielą się na: 

a)  członków uczestników 
b)  członków zwyczajnych 
c)  członków wspierających 
d)  członków honorowych 

 
§9 

Członkiem uczestnikiem oraz członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel R.P., który pragnie 
wnieść wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów Towarzystwa i złoży pisemną deklarację o 
przystąpieniu do Towarzystwa. 

 
§10 

1. Przyjęcia w poczet członków uczestników dokonuje zarząd Towarzystwa po uprzedniej 
rekomendacji 2 członków zwyczajnych . 

2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków uczestników i członków zwyczajnych następuje na 
podstawie uchwały zarządu. 

 
§11 

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która dla poparcia działalności 
Towarzystwa zadeklaruje stałą składkę. 

1. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków wspierających następuje na 
2. podstawie uchwały zarządu. 

 
§12 

1. Osobom szczególnie zasłużonym dla realizacji celów Towarzystwa może być nadana godność 
członka honorowego. 

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek zarządu 
Towarzystwa. 

 
§13. 

1. Członkowie zwyczajni i honorowi mają następujące prawa: 
a. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa 
b. prawo uczestniczenia w zebraniach Towarzystwa 
c. prawo do korzystania z pomocy i urządzeń Towarzystwa zgodnie z obowiązującymi 

regulaminami wewnętrznymi Towarzystwa. 
2. Członkom uczestnikom i członkom wspierającym przysługują uprawnienia wymienione w pkt. 

B i C. 
 

§14. 
1. Członkowie są zobowiązani: 

a. dbać o rozwój Towarzystwa i brać czynny udział w realizacji celów statutowych 



b. przestrzegać postanowień statutu i regulaminów oraz stosować się do uchwał 
Towarzystwa 

c. regularnie opłacać składkę członkowską 
2. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składki członkowskiej. 

 
§15. 

1. Członkostwo wygasa w następujących wypadkach: 
a. dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie 
b. skreślenie z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą 

składek przez okres 1 roku 
c. wykluczenie prawomocnym orzeczeniem zarządu z powodu nieprzestrzegania statutu 

Towarzystwa, regulaminów, uchwał lub działania na szkodę Towarzystwa 
d. skazania pełnomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego na dodatkową karę utraty 

praw publicznych, bądź za czyn popełniony z niskich pobudek 
e. śmierć członka. 

2. Od uchwały zarządu w sprawie wykluczenia przysługuje odwołanie do Walnego 
Zgromadzenia wniesione w terminie 30 dni od przyjęcia jej do wiadomości Orzeczenie 
wydane w II instancji jest ostateczne. 

 
§16. 

1. Władzami Towarzystwa są: 
a. Walne Zgromadzenie 
b. Zarząd 
c. Komisja Rewizyjna 
d. Sąd Koleżeński. 

2. Kadencja władz trwa 5 lat. 
 

§17. 
1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie. 
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

 
§18. 

Do uprawnień Walnego Zgromadzenia należy: 
a. ustanowienie wysokości składki członkowskiej i wpisowego 
b. ustanowienie ramowego programu działania Towarzystwa i ogólnych wytycznych 

gospodarczo-finansowych 
c. przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu 

Koleżeńskiego 
d. udzielanie lub nieudzielanie absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej 
e. wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego 
f. rozpatrywanie wniosków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego 
g. uchwalanie zmian w statucie 
h. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Towarzystwa 
i. ustalenie wzoru odznaki i legitymacji członkowskiej 
j. uchwalenie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa  

 
§19. 

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez zarząd raz do roku. 
2. O terminie Walnego Zgromadzenia wraz z proponowanym porządkiem obrad zarząd 

zawiadamia członków co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 
 

§20. 



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd na podstawie własnej uchwały, na żądanie 
Komisji Rewizyjnej bądź na wniosek 1/3 członków Towarzystwa. 
 

§21. 
W Walnym Zgromadzeniu udział biorą: 

a. z głosem decydującym – członkowie zwyczajni i honorowi Towarzystwa 
b. z głosem doradczym – członkowie ustępujących władz Towarzystwa i osoby zaproszone. 

 
§22. 

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co 
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, natomiast w drugim terminie bez względu 
na liczbę obecnych. 
 

§23. 
1. Zarząd Towarzystwa składa się z 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie. 
2. Zarząd składa się z przewodniczącego, v- przewodniczącego, sekretarza, skarbnika i członka 

Zarządu. 
3. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków w miejsce ustępujących w 

liczbie nie przekraczającej 1/3 składu zarządu z wyjątkiem przewodniczącego. 
4. Plenarne posiedzenia zarządu winny odbywać się raz w miesiącu. Uchwały zarządu zapadają 

zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 3 członków zarządu. 
 

§24. 
Członkowie Zarządu: 

1. nie mogą być członkami innych organów Towarzystwa, ani pozostawać z ich członkami w 
stosunku małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa, lub podległości z tytułu zatrudnienia. 

2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej 
3. pełnią swoje funkcje społecznie bez wynagrodzenia, tylko w wypadkach szczególnych mogą 

otrzymać jedynie zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż przeciętne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 
roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa GUS 

 
§25. 

Do kompetencji Zarządu należy: 
a. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia 
b. kierowanie działalnością Towarzystwa 
c. uchwalanie planów działalności i budżetu Towarzystwa oraz zatwierdzanie realizacji ich 

wykonania 
d. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych 
e. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych 
f. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz 

 
§26. 

Organizację i tryb pracy zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie. 
 

§27. 
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków wybieranych przez Walnego Zgromadzenie . 
2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego i zastępcę. 
3. Postanowienia §23 ust.3 stosuje się odpowiednio. 
4. Postanowienia §24 stosuje się odpowiednio. 

 
§28. 



Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 
a. kontrola całokształtu działalności, a gospodarki finansowej w szczególności 
b. kontrola opłacania składek członkowskich 
c. wnioskowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu oraz sprawozdania z działalności 
d. przedstawianie wniosków do Zarządu. 

 
§29. 

1. Kontrola całokształtu działalności Towarzystwa odbywa się co najmniej raz w roku.  
2. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 50% członków Komisji. 
3. Organizację i tryb działania określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.  

 
§30. 

1. Sąd Koleżeński składa się z 5 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza. 
2. Postanowienia §23 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 
3. Postanowienia §24 stosuje się odpowiednio. 

 
§31. 

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków 
Towarzystwa dotyczących normowania zasad współżycia społecznego oraz sporów wniesionych przez 
członków Towarzystwa. 
 

§32. 
1. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary: 

a.  upomnienie 
b. zawieszenie w prawach członka na okres od 3 miesięcy do roku 

2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego wydanych w I instancji przysługuje odwołanie do Walnego 
Zgromadzenia Orzeczenie Walnego Zgromadzenia w II instancji jest ostateczne. 

3. Organizacja i tryb pracy Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walne 
Zgromadzenie. 

 
Rozdział 4 

Majątek Towarzystwa 
 

§33. 
1. Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze oraz inne składniki 

majątkowe nabyte przez Towarzystwo w toku jego działalności. 
2. Majątek Towarzystwa służy do realizacji celów statutowych. 
3. Na fundusze Towarzystwa składają się: 

a. wpływy ze składek członkowskich 
b. wpływy z działalności statutowej 
c. dotacje 
d. darowizny i zapisy 
e. inne wartości  

 
§34. 

Składnikami majątkowymi nabytymi w czasie działalności Towarzystwa o których mowa w §33 są w 
szczególności: 

a. dochody z działalności statutowej odpłatnej obejmującej działalność pożytku publicznego 
b. pieniądze, udziały w spółkach, papiery wartościowe, a także oddane na własność rzeczy 

ruchome i nieruchomości 



c. subwencje, spadki i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz 
Towarzystwa przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz przez jednostki 
organizacyjne 

d. prawa majątkowe oraz pożyczki i dochody z tych praw 
e. dochody ze zbiórek, aukcji, przetargów itp. organizowanych przez lub na rzecz Towarzystwa 
f. odsetki bankowe 

 
§35. 

Dochody pochodzące z dotacji i darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich 
celów Towarzystwa o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej. 
 

§36. 
W przypadku powołania Towarzystwa do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu 
spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas gdy w chwili składania tego oświadczenia jest 
oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 
 

§37. 
1. Zasady gospodarki finansowej Towarzystwa ustala Zarząd. 
2. Oświadczenia w sprawach majątkowych Towarzystwa składają dwie osoby: prezes lub v-

prezes Zarządu i skarbnik. 
3. Do ważności pism i dokumentów Zarządu konieczne są podpisy obu osób: Prezesa lub v- 

prezesa i sekretarza Zarządu. 
 

§38. 
Niniejszy Statut zabrania: 

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa 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, zwanych dalej „osobami bliskimi” 

2. przekazywania majątku Towarzystwa 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 następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 

3. wykorzystywania majątku Towarzystwa 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 

4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 
członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich. 

 
Rozdział 5 

Działalność gospodarcza Towarzystwa 
 

§39. 
Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa i niniejszego 
statutu. 
 

§40. 
Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą: 

a. bezpośrednio 
b. przez wyodrębnione jednostki organizacyjne, zakład produkcyjny, handlowy lub usługowy 
c. w formie udziału w spółkach prawa cywilnego lub handlowego, w spółkach z udziałem 

podmiotu zagranicznego  



 
§41. 

W celu wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej Towarzystwo może połączyć się z innymi 
stowarzyszeniami. 
 

§42. 
Towarzystwo prowadzi w/w działalność bez ograniczeń co do rodzaju i zakresu tej działalności. 
Rozpoczęcie lub wznowienie danego rodzaju działalności gospodarczej winno być poprzedzone 
analizą opłacalności takiej działalności. 
 

§43. 
Dochody z działalności gospodarczej są przeznaczone na realizację celów statutowych i na rozwój tej 
działalności. 
 

Rozdział 6 
Zmiana Statutu Towarzystwa i rozwiązanie Towarzystwa 

 
§44. 

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej 
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do 
głosowania. 
 

§45. 
W wypadku rozwiązania Towarzystwa, Walne Zgromadzenie podejmie decyzję o przeznaczeniu 
majątku Towarzystwa i powoła Komisję Likwidacyjną.  
 

§46. 
W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy o stowarzyszeniach 
oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  


