
Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1 
1. Stowarzyszenie Spójnik, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest zrzeszeniem osób 

chcących realizować cele, o których mowa w Rozdziale II. 
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Spójnik. 

§ 2 
1. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony. 
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 
3. Stowarzyszenie działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 

stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855, ze zm.) oraz niniejszego statutu. 

§ 3 
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Dla realizowania celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić swoją 

działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kielce. 

§ 4 
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. 
2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz 

zlecać wykonanie określonych zadań osobom, które do niego nie przynależą. 

§ 5 
Stowarzyszenie może używać oznak i pieczęci na zasadach przyjętych w przepisach 
szczególnych. 

§ 6 
Stowarzyszenie może współpracować i należeć do krajowych, europejskich i 
ogólnoświatowych organizacji o tożsamym lub podobnym zakresie działania. 
 
Rozdział II 
Misja, cele i sposoby działania 

§ 7 
Celami Stowarzyszenia jest działanie na rzecz: 

1. Integracji środowisk lewicowych 
2. budowy państwa: 

a. opiekuńczego,  
b. urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej,  
c. zapewniającego wysoką jakość i powszechną dostępność usług publicznych,  
d. przeciwdziałającego wykluczeniu ekonomicznemu i społecznemu,  
e. stojącego na straży sprawiedliwych stosunków pracy, 

3. obrony i wzmacniania demokratycznego państwa prawnego, 
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4. realizowania polityki równego dostępu i równych szans oraz przeciwdziałania 
wszelkim formom dyskryminacji, gdyż różne formy dyskryminacji współdziałają ze 
sobą i wzmacniają się, 

5. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, w szczególności: pełnej 
równości udziału kobiet w życiu publicznym, 

6. świeckości państwa, 
7. promowania światopoglądu naukowego, w szczególności w edukacji dzieci, 

młodzieży i dorosłych, w tym popularyzacji wiedzy na temat seksualności człowieka. 
8. ekologii, ochrony zwierząt, przyrody i środowiska naturalnego oraz dziedzictwa 

przyrodniczego; 
9. zapobiegania katastrofie klimatycznej, 
10. ściślejszej integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami, nadawania im bardziej socjalnego kształtu i wzmacniania roli 
Polski w Unii Europejskiej. 

11. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 
działań wspomagających rozwój demokracji: rozwoju świadomości obywatelskiej, 
wspólnot i społeczności lokalnych, jak również udzielania nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego. 
 

a także: 
12. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,  
13. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej 

społeczeństwa; 
14. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; 
15. działalności charytatywnej; 
16. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
17. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 

a także na rzecz integracji cudzoziemców; 
18. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej 
19. działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami; 
20. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
21. upowszechniania i ochrony praw dziecka;  
22. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa i 

pieczy zastępczej oraz osób w wieku emerytalnym; 
23. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 

oraz upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 
24. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 
gospodarczej; 

25. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku 
dzieci i młodzieży; 

26. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa; 
27. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
28. porządku i bezpieczeństwa publicznego; 
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29. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 
30. rewitalizacji; 
31. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i 

za granicą; 
32. promocji i organizacji wolontariatu; 
33. działalności na rzecz organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, 

stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego itp. 
34. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 

 
§ 8 
Cele Stowarzyszenie realizuje poprzez: 

1. działania na rzecz integracji środowisk lewicowych w Polsce, 
2. współpracę z instytucjami i organizacjami społecznymi i politycznymi, 
3. współpracę z instytucjami naukowymi,  
4. działalność edukacyjną, wydawniczą i  popularyzatorską, 
5. inicjowanie i przystępowanie do postępowań toczących się przed organami wymiaru 

sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej oraz prowadzenie działalności 
strażniczej, 

6. pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów. 

§ 9 
Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej. 

Rozdział III 
Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 10 
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. 
3. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 

§ 11 
Członkostwo Stowarzyszenia dzieli się na: 

1. zwyczajne 
2. wspierające 

§ 12 
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, uznająca cele 
Stowarzyszenia. 

2. Członkostwo w Stowarzyszeniu można łączyć z przynależnością do organizacji 
społecznych i partii politycznych o celach i profilu działania niesprzecznym z celami 
Stowarzyszenia. 

3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, oraz osoba prawna; 
zainteresowana realizacją celów Stowarzyszenia, po zadeklarowaniu na jego rzecz 
pomocy finansowej, rzeczowej lub intelektualnej. 
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§ 13 
Członkostwo zwyczajne i wspierające nadawane jest uchwałą Zarządu, na podstawie 
pisemnej deklaracji zainteresowanego. 

§ 14 
Członek zwyczajny ma prawo do: 

1. czynnego i biernego prawa wyborczego. 
2. uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków. 
3. inspirowania działalności programowo – organizacyjnej Stowarzyszenia. 
4. zgłaszania opinii i wniosków do władz Stowarzyszenia. 
5. prawa zaskarżania uchwał władz Stowarzyszenia w sytuacjach przewidzianych w 

statucie. 
6. otrzymywania informacji o działalności Stowarzyszenia i jego władz. 
7. posiadania legitymacji, noszenia odznaki Stowarzyszenia. 
8. korzystania z pomocy, rekomendacji i dorobku Stowarzyszenia. 

§ 15 
Członek zwyczajny zobowiązany jest do: 

1. aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia, 
2. postępowania zgodnie z celami Stowarzyszenia, 
3. należytego pełnienia powierzonych funkcji organizacyjnych, 
4. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 
5. regularnego opłacania składek członkowskich, 
6. aktualizowania danych osobowych, w szczególności przynależności do innych 

organizacji społecznych i politycznych, 
7. dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia. 

§ 16 
1. Członek wspierający posiada prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i 

biernego prawa wyborczego oraz nie posiada głosu stanowiącego w Walnym 
Zebraniu Członków. 

2. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z 
deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu, uchwał i regulaminów władz 
Stowarzyszenia. 

§ 17 
Członkostwo wygasa na skutek: 

a. rezygnacji zgłoszonej Zarządowi na piśmie. 
b. śmierci, 
c. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, 
d. utraty osobowości prawnej przez osobę prawną. 
e. pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu, 
f. przyjęcia przez Zarząd uchwały stwierdzającej nieopłacenie składki w 

wysokości należnej za sześć miesięcy, 
g. przyjęcia przez Zarząd uchwały o wykluczeniu ze Stowarzyszenia. 
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§ 18 
1. Członek może zawiesić członkostwo w Stowarzyszeniu. 
2. Zawieszenie członkostwa zgłasza się Zarządowi na piśmie. 
3. Zawieszenie członkostwa skutkuje utratą pełnionych funkcji oraz praw wyborczych. 

§ 19 
Za nieprzestrzeganie Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, prowadzenie 
działalności sprzecznej z celami Stowarzyszenia lub postępowanie w sposób niegodny 
członkini/członka, Zarząd może wymierzyć członkowi następujące kary dyscyplinarne: 

a. upomnienie, 
b. odwołanie z funkcji pełnionej w organach Stowarzyszenia, 
c. pozbawienie biernego prawa wyborczego, 
d. zawieszenie w prawach członka, 
e. wykluczenie ze Stowarzyszenia.  

Rozdział IV 
Organy Stowarzyszenia 

§ 20 
1. Wszystkie organy Stowarzyszenia działają kolegialnie i podejmują decyzje w formie 

uchwał, o ile statut nie stanowi inaczej. 
2. Uchwały organów zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w 

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o ile statut nie stanowi 
inaczej. 

3. Uchwały mogą być podejmowane na posiedzeniach lub za pomocą środków 
porozumiewania się na odległość. Zasady głosowania za pomocą środków 
porozumiewania się na odległość określi Zarząd.  

4. Uchwały organów Stowarzyszenia podlegają niezwłocznej publikacji w sposób 
umożliwiający zapoznanie się z nimi przez wszystkie członkinie/członków 
Stowarzyszenia.  

5. Organ podejmujący uchwałę w sprawie indywidualnej może odstąpić od jej publikacji 
i jedynie doręczyć uchwałę osobie, której uchwała dotyczy. 

§ 21 
Organami Stowarzyszenia są: 

a. Walne Zebranie Członków 
b. Zarząd 
c. Komisja Rewizyjna 

§ 22 
1. Kadencja Zarządu i, Komisji Rewizyjnej trwa rok, z tym że kończy się nie wcześniej 

niż z chwilą wyboru nowych organów.  
2. Wybory muszą odbyć się nie wcześniej niż 2 miesiące i nie później niż 2 miesiące niż 

wynika z terminu określonego w ust. 1. 
3. W razie rezygnacji z organu lub ustania lub zawieszenia członkostwa członka 

Zarządu i Komisji Rewizyjnej, władze te mogą dokooptować nowego członka do 
organu. 
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§ 23 
1. W Zarządzie i Komisji Rewizyjnej obowiązuje parytet płci. Dopuszcza się 

jednoosobową przewagę jednej z płci w organach o nieparzystej liczbie członków. Na 
potrzeby parytetu uwzględniana jest płeć deklarowana przez kandydatów. 

2. Zabrania się łączenia stanowisk w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej. 

Walne Zebranie Członków 

§ 24 
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni 
b. z głosem doradczym – członkowie wspierający. 

§ 25 
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się raz w roku i  jest zwoływane przez 

Zarząd. W przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie wskazanym w zdaniu 
poprzednim, zwołuje je Komisja Rewizyjna.  

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo 
na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia. 

4. O miejscu, terminie i porządku obrad Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego 
Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków, na co najmniej 30 dni przed 
terminem zebrania. Powiadomienie dokonuje się pisemnie albo w drodze 
elektronicznej (poprzez e-mail). 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla 
których zostało zwołane. 

6. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinno odbyć się 
najpóźniej w terminie 3 miesięcy od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku. 

7. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu. 

§ 26 
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1. ustalenie kierunków działalności Stowarzyszenia 
2. uchwalenie statutu i jego zmian,  
3. uchwalenie regulaminu obrad, 
4. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej i określenie zasad obowiązujących 

przy wyborze, 
5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
6. udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi, 
7. podejmowanie uchwał w sprawie wysokości opłat wpisowych i składek członkowskich 

oraz ich zmiany, trybu ich uiszczania. 
8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
9. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego. 
10. podejmowanie uchwał w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu 

Stowarzyszenia przez Zarząd. 
11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku. 
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12. podejmowanie innych uchwał w sprawach zgłoszonych przez 
uczestniczki/uczestników. 

§ 27 
1. Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania podejmowane są w 

głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/3 ogólnej 
liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, chyba że Statut 
stanowi inaczej. 

2. W przypadku braku quorum, po upływie godziny Walne Zebranie Członków 
przystępuje do obrad bez względu na liczbę obecnych członków, nie mniejszą jednak 
niż 1/5 członków uprawnionych do głosowania. W przypadku braku wystarczającej 
liczby osób uprawnionych do głosowania wskazanej w zdaniu poprzednim, Zarząd 
ponownie zwołuje Walne Zebranie Członków z zachowaniem zasad § 25 ust. 4. 

Zarząd 

§ 28 
Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego 
Zebrania Członków i przyjętymi kierunkami działania oraz reprezentuje je na zewnątrz 

§ 29 
1. Zarząd składa się z 3-5 członków. 
2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona sekretarza oraz 

skarbnika. 
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. 
4. Uprawnienie zwołania posiedzenia Zarządu przysługuje sekretarzowi lub 

najstarszemu wiekiem członkowi Zarządu.. 
5. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji 

Rewizyjnej. 
6. W wypadku utraty lub zawieszenia członkostwa przez sekretarza lub rezygnacji z 

funkcji jego funkcję pełni najstarszy wiekiem członek Zarządu. 

§ 30 
Do zakresu działania Zarządu należy: 

1. realizacja celów Stowarzyszenia, 
2. kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia, 
3. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków oraz składanie sprawozdań ze 

swojej działalności, 
4. reprezentacja Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
5. prowadzenie bieżącej działalności politycznej, społecznej i organizacyjnej w sposób 

niesprzeczny z uchwałami Walnego Zgromadzenia,  
6. sprawowanie zarządu nad majątkiem i finansami Stowarzyszenia, 
7. zwoływanie Zwykłego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, 
8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członków zwyczajnych i wspierających, 
9. podejmowanie uchwał stwierdzających nieopłacenie składek przez członków, 
10. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków, 
11. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie, 
12. zatrudnianie pracowników, 
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13. powoływanie pełnomocników do realizacji zadań Stowarzyszenia.. 
14. nie rzadziej niż raz na kwartał informowanie członków na stronie internetowej 

Stowarzyszenia lub drogą mailową o swoich działaniach w imieniu i na rzecz 
Stowarzyszenia, 

15. przeprowadzanie postępowań dyscyplinarnych wobec członków. 

Komisja Rewizyjna 

§ 31 
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym i odpowiada za swoją pracę przed 

Walnym Zebraniem Członków 
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. 
3. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie sekretarza. 
4. W przypadku utraty lub zawieszenia członkostwa lub rezygnacji z funkcji przez 

sekretarza, jego funkcję pełni najstarszy członek Komisji Rewizyjnej. 
 
§ 32 
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, 
2. kontrola przestrzegania zasad gospodarowania majątkiem i finansami 

Stowarzyszenia, 
3. dokonywanie wykładni statutu, 
4. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i 

żądanie wyjaśnień, 
5. przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków uwag i wniosków z przeprowadzonych 

kontroli 
6. Zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd, w 

sytuacjach przez statut przewidzianych 
7. składania na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie absolutorium 

ustępującemu Zarządowi. 
8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 

Rozdział V 
Majątek i fundusze 

§ 33 
Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

§ 34 
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 

a. składki członkowskie; 
b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej; 
c. dotacje, subwencje. 

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie 
Stowarzyszenia. 

§ 35 
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1. Wszelkie oświadczenia woli skutkujące powstaniem zobowiązań finansowych lub 
zmianą majątku Stowarzyszenia dla swojej ważności wymagają podpisów dwóch 
członków Zarządu, działających łącznie. 

2. Dla ważności innych oświadczeń wymagany jest podpis jednego członka Zarządu. 

Rozdział VI 
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

§ 36 
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiany przez Walne Zebranie Członków lub rozwiązanie 

Stowarzyszenia wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów. 
2. Wniosek o zmianę statutu może złożyć: 

a. Zarząd. 
b. Komisja Rewizyjna. 
c. 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

3. Wniosek o zmianę statutu przedkłada się na piśmie Zarządowi. 

Rozdział VII 
Postanowienia końcowe 

§ 37 
Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania. 
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