STATUT
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU KOBIET „GINEKA”
(tekst jednolity)

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet „Gineka” zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na
podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r.
Nr 79, poz. 855 z poźn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie „Gineka”.
§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
§3
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bydgoszcz.
§4
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, o tym
samym lub podobnym profilu działania oraz może być członkiem takich organizacji.
§5
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Przewiduje się możliwość
zatrudnienia pracowników dla prowadzenia swojej działalności.
§6
Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak oraz logo, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie
przepisami.
§7
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
Rozdział II
Cele i formy działania Stowarzyszenia
§8
Celem Stowarzyszenia jest:



Upowszechnienie i ochrona praw kobiet oraz udzielanie szeroko rozumianej pomocy
kobietom i ich rodzinom,



Inicjowanie i realizacja programów przyczyniających się do aktywizacji kobiet,



Propagowanie podejmowania i prowadzenia przez kobiety działalności zawodowej,



Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,



Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, w szczególności kobiet,



Propagowanie idei dobroczynności,



Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działanie wspomagające rozwój demokracji,



Ochrona i promocja zdrowia,



Integracja środowisk kobiecych poprzez organizowanie forów, warsztatów i innego rodzaju
spotkań,



Propagowanie idei integracji europejskiej w środowisku kobiet,



Promocja edukacji i kształcenia przez całe życie,



Wspierania członków Stowarzyszenia,



Promocja i organizacja wolontariatu,



Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami, poprzez:


Działalność kulturalną i rekreacyjną,



Udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy zdrowotnej i prywatnej,



Popularyzowanie aktywnego udziału kobiet w integracji z UE,



Prowadzenie działalności charytatywnej,



Współpracę zawodową i kulturalną kobiet w kraju i za granicą,



Reprezentowanie interesów kobiet na forum publicznym,,



Inspirowanie i prowadzenie działań w różnych formach poprzez:


Organizowanie poradnictwa prawnego, zawodowego, informacyjnego,



Organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, seminariów,



Współpracę ze środkami masowego przekazu w zakresie popularyzacji i promocji działań
Stowarzyszenia,



Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej,



Współpracę i wymianę doświadczeń z osobami, instytucjami, organizacjami i
stowarzyszeniami o podobnym charakterze w kraju i za granicą, w szczególności z obszaru
UE.
§ 10

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych
przepisach prawa.
2. Decyzje o podjęciu działalności gospodarczej oraz rodzajach i formie jej prowadzenia podejmuje
Walne Zebranie Członków.
3. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności
2007, jest:
1) 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych
2) 79.11.A - Działalność agentów turystycznych
3) 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
4) 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
5) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
6) 79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej
7) 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowna
8) 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
9) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
10) 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
11) 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
12) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
13) 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
14) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
15) 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
16) 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem
17) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowana
18) 46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
19) 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
20) 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
21) 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
22) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
23) 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

4. Do prowadzenia działalności gospodarczej w imieniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków
może upoważnić przynajmniej dwóch członków Zarządu, po uprzednim zapoznaniu się z koncepcjami i zasadami, które mają być realizowane.

5. W sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Zarząd składa oświadczenia
woli zgodnie ze sposobem reprezentacji wskazanym w § 21 ust. 7.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:


Członków zwyczajnych,



Członków wspierających,



Członków honorowych.
§ 12

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 13
Członek zwyczajny
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba, mająca pełną zdolność do czynności prawnych,
pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd
uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji zawierającej
rekomendację dwóch członków zwyczajnych. Zainteresowany winien być zawiadomiony na
piśmie w ciągu 15 dni od daty podjęcia uchwały. W razie odmowy przyjęcia na członka,
zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce
Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie
najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
2. Członek zwyczajny ma prawo:
 Wybrać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 Zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
 Korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach
zgodnych z jego celami statutowymi.
3. Członek zwyczajny ma obowiązek:
 Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 Regularnego opłacania składek członkowskich,
 Aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia.

§14
Członek honorowy
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona w
działaniach na rzecz rozwoju i wspieraniu kobiet.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu
Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 15
Członek wspierający
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna uznająca
cele Stowarzyszenia, które chce wspomagać jego działalność statutową.
2. Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie podpisanej
deklaracji.
3. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział, w pracach Stowarzyszenia,
zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez
Stowarzyszenie zadań.
4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych
świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.
§ 16
Ustanie członkostwa
1. Ustanie członkostwa następuje poprzez uchwałę Zarządu o skreśleniu z listy członków lub
wykluczeniu członka.
2. Skreślenie z listy członków , bez potrzeby podejmowania uchwały Zarządu, o której mowa w
ustępie 1, następuje w przypadku:
 Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,
 Automatycznego skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego
zalegania z opłatą składek członkowskich za okres jednego roku,
 Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną.
3. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
 Działania na szkodę Stowarzyszenia,

 Naruszania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do
Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 17
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”.
2. Zarząd Stowarzyszenia, zwanym dalej „Zarządem”.
3. Komisja Rewizyjna.
§ 18
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
§ 19
W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania
kadencji, władzom tym przysługuje prawo dokooptowania brakujących członków władz spośród
członków Stowarzyszenia. Liczba dokooptowanych członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby
członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd zobowiązany jest zwołać
Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.
§ 20
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne
Zebrania Członków mogą być:
 Zwyczaje,
 Nadzwyczajne.
O terminie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wraz z proponowanym
porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków na 14 dni przed terminem obrad.
2. Zwyczaje Walne Zebranie jest zebraniem sprawozdawczym i jest zwoływane raz na rok przez
Zarząd Stowarzyszenia. Raz na cztery lata Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Zwyczajne Walne
Zebranie, które jest zebraniem sprawozdawczo – wyborczym.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w szczególnych, uzasadnionych
przypadkach przez Zarząd:
 Z inicjatywy Zarządu,

 Na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie musi odbyć się nie później niż 30 dni od zgłoszenia wniosku.
5. Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Zebrania Członków są podejmowane w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków
5.1 W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos
przewodniczącego Walnego Zebrania.
6. Wybory do Władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności co
najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
7. W razie braku quorum otwarcie Walnego Zebrania następuje w drugim terminie, a jego
ważność nie jest zdeterminowana ilością obecnych na nim członków.
8. Walne Zebranie Członków:
 Ustala kierunki i program działania Stowarzyszenia,
 Rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 Decyduje w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,
 Wybiera Prezesa Zarządu, Zarząd i Komisję Rewizyjną,
 Uchwala zmiany statutu Stowarzyszenia,
 Zatwierdza regulaminy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 Podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku,
 Rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu,
 Nadaje tytuły członka honorowego Stowarzyszenia.
§ 21
Zarząd Stowarzyszenia
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed
Walnym Zebraniem.
2. Zarząd składa się minimum z 3 osób (w tym z Prezesa). Na pierwszym posiedzeniu Zarząd
może ze swego grona wybrać Wiceprezesa i Skarbnika. Uchwały podejmowane są zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Zarządu, w
głosowaniu jawnym. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

3. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin
Zarządu.
4. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz do roku.
5. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
 Realizowania zadań statutowych zgodnie z wytycznymi, uchwałami i zaleceniami
Walnego Zebrania,
 Uchwalania okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej,
 Przedstawiania sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,
 Zarządzania majątkiem i podejmowania uchwał w sprawie dotacji, darowizn,
spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej i kontraktów
państwowych,
 Ustalania wysokości wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia.
6. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.
7. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym we wszystkich sprawach związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej, majątkowych, zawierania umów oraz udzielania
pełnomocnictw składa dwóch członków Zarządu działających łącznie.
§ 22
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenie i składa się z 3 osób.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
4. Członkowie mają prawo
 Uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym,
 Wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu. Uchwały Komisji Rewizyjnej
podejmowane są zwykłą większości głosów w obecności wszystkich jej członków, w
głosowaniu jawnym.
6. Komisja Rewizyjna ma obowiązek m.in.:
 Kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 Przedstawiania Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących
działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,

 Składania sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu,
 Składania wniosków o udzielanie absolutorium Zarządowi.
7. Członkowie Komisji pracują społecznie.
Rozdział V
Majątek i gospodarka finansowa
§ 23
Majątek Stowarzyszenia składa się z:


Składek członkowskich członków zwyczajnych,



Dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej



Wpływów z działalności statutowej,



Dochodów z majątku Stowarzyszenia,



Dochodów z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów,



Dotacji krajowych, unijnych i zagranicznych oraz kontraktów państwowych.

1. Wysokość składek ustalana jest przez Walne Zebranie.
2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może
być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.
3. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami
Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 24
1. Zmiany statutu jak i decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego
Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby
członków uprawnionych do głosowania.
2. Inicjatorem zmiany statutu oraz podjęta uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być
Zarząd lub co najmniej 1/2 członków Stowarzyszenia.
§ 25
Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, a także
wskazuje fundacje i stowarzyszenia nie nastawione na zysk o celach możliwie najbliższych celom,

powstania Stowarzyszenia, na których rzecz przejdzie majątek Stowarzyszenia po zaspokojeniu jego
zobowiązań.

