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Statut 
9dwunastych 

 
ze zmianami 

z dnia 1 grudnia 2018 roku 

Rozdział I  
Postanowienia ogólne 

 

§1 
1. Stowarzyszenie 9dwunastych, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie 

Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień 
niniejszego Statutu. 

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: 9dwunastych. 

 

§2 
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Białystok. 

 

§3 
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska ze szczególnym 

uwzględnieniem Białegostoku i województwa podlaskiego. 
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza 

granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

 

§4 
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony. 

 

§5 
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi 
organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może korzystać z członkostwa 
w tych organizacjach na zasadach pełnej autonomii. 

§6 
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej osób korzystających z 
członkostwa w Stowarzyszeniu. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać 
pracowników i pracownice oraz powoływać biura. 
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Rozdział II  
Cele i sposoby ich realizacji 

 

§7 
1. Misją Stowarzyszenia jest inicjowanie, prowadzenie oraz wspieranie działań 

kulturalnych, społecznych i edukacyjnych z poszanowaniem zasad 
zrównoważonego rozwoju oraz równości szans i zapobiegania dyskryminacji. 

2. Celami szczegółowymi Stowarzyszenia są: 
a) animacja czasu wolnego dzieci, młodzieży i osób dorosłych, 
b) uprzystępnianie, udostępnianie i upowszechnianie twórczości 

artystycznej, 
c) podejmowanie działań wspierających rozwój kulturalny i społeczny w 

środowiskach lokalnych, 
d) podejmowanie i wspieranie działań z zakresu edukacji: kulturalnej, 

międzykulturowej, obywatelskiej, antydyskryminacyjnej oraz 
globalnej, 

e) udostępnianie oferty kulturalnej, społecznej i edukacyjnej osobom o 
różnych potrzebach związanych m.in. z wiekiem i stopniem sprawności, 

f) wspieranie równości płci oraz solidarności społecznej, 
g) promocja i organizacja wolontariatu. 

 

§8 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

a) organizowanie zajęć edukacyjnych, w szczególności warsztatów, 
wycieczek edukacyjnych, szkoleń, seminariów, wykładów i kursów, 

b) organizowanie spotkań, pokazów, przeglądów, festiwali, happeningów, 
akcji promocyjnych, kampanii i innych imprez kulturalnych, 

c) wydawanie książek, czasopism, broszur, gier i innych publikacji, 
d) prowadzenie stron internetowych oraz profili w mediach 

społecznościowych, 
e) współpracę z grupami nieformalnymi, organizacjami pozarządowymi, 

ośrodkami i instytucjami kulturalnymi i oświatowymi, świetlicami i 
placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, jednostkami samorządu 
terytorialnego oraz mediami, 

f) prowadzenie programów grantowych i regrantingowych, kierowanych 
do osób fizycznych, grup nieformalnych i organizacji pozarządowych. 
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Rozdział III  
Członkostwo w Stowarzyszeniu 

 

§9 
1. Z członkostwa w Stowarzyszeniu mogą korzystać osoby fizyczne i prawne. Osoba 

prawna może korzystać jedynie z członkostwa wspierającego. 
2. W Stowarzyszeniu można korzystać z trzech rodzajów członkostwa: 

a) zwyczajnego, 
b) wspierającego, 
c) honorowego. 

 

§10 
1. Z członkostwa zwyczajnego w Stowarzyszeniu może korzystać każda osoba 

fizyczna, która złoży pisemną deklarację, zawierającą rekomendację co najmniej 
jednej osoby korzystającej z członkostwa zwyczajnego w Stowarzyszeniu. 

2. Każde nowe członkostwo zwyczajne nadawane jest uchwałą Zarządu, podjętą na 
najbliższym zebraniu Zarządu. 

3. Z członkostwa wspierającego w Stowarzyszeniu może korzystać każda osoba 
fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w 
realizacji celów Stowarzyszenia. 

4. Każde nowe członkostwo wspierające nadawane jest uchwałą Zarządu, podjętą 
na najbliższym zebraniu Zarządu po złożeniu pisemnej deklaracji. 

5. Z członkostwa honorowego w Stowarzyszeniu może korzystać osoba fizyczna, 
która wniosła szczególny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 

6. Każde nowe członkostwo honorowe nadawane jest po przyjęciu uchwały przez 
Walne Zebranie na wniosek Zarządu, albo co najmniej sześciu osób 
korzystających z członkostwa zwyczajnego w Stowarzyszeniu. 

 

§11 
Osoby korzystające z członkostwa zwyczajnego mają prawo: 

a) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach władz Stowarzyszenia, 
b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 
c) udziału w zebraniach oraz wszelkich inicjatywach podejmowanych i 

wspieranych przez Stowarzyszenie, 
d) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia. 

 

§12 
Osoby korzystające z członkostwa zwyczajnego mają obowiązek: 

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów, 
b) uczestniczenia w Walnych Zebraniach, 
c) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 
d) regularnego opłacania składek. 
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§13 
1. Osoby korzystające z członkostwa wspierającego i honorowego nie posiadają 

biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak mieć głos doradczy w 
sprawach dotyczących Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak osoby 
korzystające z członkostwa zwyczajnego. 

2. Osoby korzystające z członkostwa wspierającego i honorowego są zwolnione ze 
składek członkowskich. 

3. Osoba korzystająca z członkostwa wspierającego ma obowiązek wywiązywania się 
z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz 
Stowarzyszenia. 

 

§14 
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

a) dobrowolnej pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej 
Zarządowi, 

b) uchwały Zarządu: 

• z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek 
członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający trzy 
miesiące, 

• z powodu rażącego naruszenia zasad Statutu, nieprzestrzegania 
postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia, 

• ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz 
Stowarzyszenia, 
Od uchwały Zarządu w przedmiocie ustania członkostwa przysługuje 
odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
uchwały. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym 
Zebraniu, które podejmuje decyzję ostateczną w sprawie. 

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 
d) śmierci osoby fizycznej korzystającej z członkostwa lub utraty osobowości 

prawnej przez osobę prawną korzystającą z członkostwa. 
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Rozdział IV  
Władze Stowarzyszenia 

 

§15 
Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie, 
b) Zarząd, 
c) Komisja Rewizyjna. 

 

§16 
1. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie w głosowaniu 

tajnym zwykłą większością głosów. 
2. W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie 

trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, 
której dokonują pozostałe osoby wchodzące w skład organu, który uległ 
zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu. 

 

§17 
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą 
większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do 
głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę 
obecnych osób korzystających z członkostwa, chyba że pozostałe postanowienia 
Statutu stanowią inaczej. 

 

§18 
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 2 lata. 

Walne Zebranie 
 

§19 
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie. 
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 
3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co 

dwa lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając osoby korzystające z 
członkostwa w Stowarzyszeniu o jego terminie, miejscu i proponowanym 
porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli 
na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie 
nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania. 

4. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:  
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a) z własnej inicjatywy,  
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,  
c) na pisemny wniosek co najmniej ⅓ ogólnej liczby osób korzystających z 

członkostwa zwyczajnego w Stowarzyszeniu. 
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od 

daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których 
zostało zwołane. 

 

§20 
Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 
b) uchwalanie zmian Statutu większością ⅔ głosów przy obecności przynajmniej 

połowy uprawnionych do głosowania, 
c) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 
g) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego 

majątku większością ⅔ głosów przy obecności przynajmniej połowy 
uprawnionych do głosowania, 

h) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Zarządu lub pozbawienia pełnionej 
funkcji osób wchodzących w skład organu przed upływem kadencji większością 
⅔ głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania, 

i) podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego, 
j) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do 

kompetencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

Zarząd 
 

§21 
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z 

uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 
2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób, spośród których Walne Zebranie wybiera 

prezesa/prezeskę, wiceprezesa/wiceprezeskę, skarbnika/skarbniczkę oraz 
opcjonalnie sekretarza/sekretarzynię i członków/członkinie zarządu. 

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 
na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes/prezeska. 

 

§22 
Do kompetencji Zarządu należy: 

a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 
b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania, 
c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 
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d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej, 
e) składanie corocznych sprawozdań na Walnym Zebraniu wraz z oceną 

działalności Stowarzyszenia i Zarządu, 
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
g) zwoływanie Walnego Zebrania, 
h) ustalanie wysokości składek członkowskich, 
i) podejmowanie uchwał w sprawie nadawania członkostwa zwyczajnego i 

wspierającego w Stowarzyszeniu, 
j) podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu. 

Komisja Rewizyjna 
 

§23 
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 

Stowarzyszenia. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 lub 3 osób. Na pierwszym posiedzeniu osoby 

wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie 
przewodniczącego/przewodniczącą. 

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej 
jednak niż raz w roku. Posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący/ 
przewodnicząca. 

4. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w 
Zarządzie. Ponadto osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej nie mogą: 
a) pozostawać w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa z osobami 

wchodzącymi w skład Zarządu, 
b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy 

umyślnej, 
c) otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych 

kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 
Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi 
podmiotami prawnymi. 

 

§24 
1. Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona 

do: 
a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących 

działalności Stowarzyszenia, 
b) żądania od Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień. 

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, 
b) wnioskowanie do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium Zarządowi, 
c) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. 
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Rozdział V  
Majątek i gospodarka finansowa 

§ 25 
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 

a) składki członkowskie, 
b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze 

sponsoringu, 
c) subwencje, udziały, lokaty, 
d) dotacje i środki pozyskane z funduszy międzynarodowych, krajowych, 

samorządowych, od innych stowarzyszeń i organizacji oraz funduszy celowych 
przeznaczonych na realizację określonych programów, 

e) środki uzyskane z odpłatnej działalności statutowej. 
2. Zakazuje się: 

a) przekazywania lub wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz osób 
korzystających z członkostwa w Stowarzyszeniu, jego pracowników i 
pracownic oraz osób im bliskich na innych zasadach niż w stosunku do osób 
niezwiązanych ze Stowarzyszeniem, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio 
wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia, 

b) udzielania pożyczek osobom korzystającym z członkostwa w Stowarzyszeniu, 
jego pracownikom i pracownicom oraz osobom im bliskim, 

c) dokonywania na innych zasadach, niż w oparciu o porównywanie ofert, 
zakupów towarów i usług w przedsiębiorstwach, w których pracują osoby 
korzystające z członkostwa w Stowarzyszeniu, jego pracownicy i pracownice 
oraz osoby im bliskie, 

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

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

5. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest do realizacji celów statutowych. 

Sposób reprezentacji 
 

§26 
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach 
majątkowych, ma uprawnienia prezes/prezeska, wiceprezes/wiceprezeska, 
skarbnik/skarbniczka lub dwie inne osoby wchodzące w skład Zarządu działające 
łącznie. 
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Rozdział VI  
Postanowienia końcowe 

§27 
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie ⅔ 
głosów, w obecności przynajmniej połowy osób korzystających z członkostwa w 
Stowarzyszeniu uprawnionych do głosowania. 

§28 
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie ⅔ głosów, w 

obecności przynajmniej połowy osób korzystających z członkostwa w 
Stowarzyszeniu uprawnionych do głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa 
sposób jego likwidacji oraz przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia. 

3. Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w Statucie rozstrzygane są w oparciu o przepisy 
prawa obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. 


