STATUT STOWARZYSZENIA
TO MY Z PAŁACU MŁODZIEŻY

Rozdział I
Postanowienia ogólne
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§1
Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Warszawie „To my z Pałacu Młodzieży”,
zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach1 oraz postanowień niniejszego Statutu.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym
uwzględnieniem Warszawy i województwa mazowieckiego. Dla realizacji celów
statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem
tamtejszego prawa.
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach.
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym
swoich członków.
Stowarzyszenie ma prawo ustanawiania i używania wyróżniających je znaków graficznych
(logo) i odznak organizacyjnych oraz pieczęci, na zasadach określonych w przepisach
szczegółowych oraz w uchwałach władz Stowarzyszenia.
Rozdział II
Cele i sposoby działania
§2

1. Głównym celem Stowarzyszenia jest:
1) wspieranie działalności statutowej Pałacu Młodzieży w Warszawie (dalej: „Pałac”) w
obszarze realizowanych przez Pałac zadań edukacyjnych, wychowawczych,
kulturalnych, profilaktycznych, opiekuńczych, prozdrowotnych, rekreacyjnych i
sportowych, w szczególności w zakresie, w jakim zadania te znajdują odzwierciedlenie
w szczegółowych celach Stowarzyszenia ze sfery zadań publicznych, określonych w
ust. 2 poniżej;
2) integracja społeczności obecnych i byłych wychowanków Pałacu, obecnych i byłych
pracowników Pałacu, a także innych osób działających społecznie na rzecz Pałacu,
zwanych dalej łącznie „Przyjaciółmi Pałacu Młodzieży”;
3) nawiązanie i utrzymanie ścisłej współpracy z Pałacem w ramach realizacji celów
Stowarzyszenia oraz wspieranie promocji i reklamy działalności Pałacu.
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2. Celami szczegółowymi Stowarzyszenia, obejmującymi zadania ze sfery zadań publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie2, są:
1) wspieranie dzieci i młodzieży w działalności edukacyjnej, naukowej, artystycznej i
sportowej,
2) wspieranie i upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży kultury fizycznej oraz modelu
aktywnego i zdrowego stylu życia i czynnego wypoczynku,
3) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
4) wspieranie i upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży turystyki i krajoznawstwa, ze
szczególnym uwzględnieniem znaczenia ekologii i ochrony przyrody,
5) ochrona praw dziecka,
6) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom wychowanków Pałacu w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie ich szans,
7) wspieranie rozwoju społeczności Przyjaciół Pałacu Młodzieży,
8) popularyzacja wiedzy na temat działalności i osiągnięć Pałacu.
§3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) pozyskiwanie finansowania na działalność statutową Stowarzyszenia poprzez udział w
projektach finansowych, pozyskiwanie sponsorów i darczyńców,
2) wsparcie organizacyjne i finansowe projektów i inicjatyw uczestników zajęć w Pałacu,
3) podejmowanie działań na rzecz wzbogacenia możliwości rozwoju kulturalnego,
intelektualnego i sportowego dzieci i młodzieży,
4) organizowanie, wspieranie i współfinansowanie wypoczynku letniego i zimowego
dzieci i młodzieży, plenerów i innych wyjazdów,
5) organizację (we współpracy z Pałacem) dla członków Stowarzyszenia, Przyjaciół
Pałacu Młodzieży oraz zaproszonych gości spotkań na terenie Pałacu oraz wyjazdów,
zjazdów, zlotów w Ośrodku Pałacu Młodzieży w Pieczarkach,
6) organizację przestrzeni wymiany poglądów dla członków Stowarzyszenia i Przyjaciół
Pałacu Młodzieży w celu zwiększania potencjału edukacyjno-wychowawczego
placówki,
7) podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry pracującej z dziećmi i młodzieżą poprzez
organizowanie i przeprowadzanie różnego typu szkoleń wewnętrznych i
zewnętrznych,
8) podejmowanie działań promujących działalność Pałacu (we współpracy z Pałacem)
poprzez działalność wydawniczą i publicystyczną, w szczególności poprzez artykuły i
informacje zamieszczane w Internecie, mediach, a także poprzez organizację wystaw,
prelekcji, warsztatów itp.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
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§4
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i
spełnia następujące warunki:
1) złoży deklarację członkowską na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,
2) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia,
3) jest lub była uczestnikiem zajęć w Pałacu, pracownikiem, wychowankiem Pałacu,
przedstawicielem Rady Rodziców Pałacu lub osobą w inny sposób działającą
społecznie na rzecz Pałacu.
3. Wpis i skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następują na podstawie uchwały
Zarządu.
4. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
3) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
4) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
5. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) aktywnego brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) regularnego opłacania składek.
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§5
Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu.
Członek wspierający ma obowiązek: wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń na
rzecz Stowarzyszenia, przestrzegać Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
Status członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków w drodze uchwały
podjętej na wniosek Zarządu lub 10 członków Stowarzyszenia.
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego ani czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych
władz Stowarzyszenia. Poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§6
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
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1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej w formie
pisemnej Zarządowi,
2) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą
składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 6 miesięcy,
3) skreślenia z listy członków z powodu poważnego naruszenia Statutu i zasad
obowiązujących w Stowarzyszeniu,
4) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
5) śmierci członka Stowarzyszenia,
6) rozwiązania Stowarzyszenia.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2 i 3 Zarząd podejmuje uchwałę o skreśleniu z listy
członków Stowarzyszenia, w uzasadnieniu podając przyczyny skreślenia i informując o
tym fakcie zainteresowanego członka Stowarzyszenia w formie pisemnej.
3. Od uchwały Zarządu w sprawie wpisu lub skreślenia z listy członków Stowarzyszenia
zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w
terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na
najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest
ostateczna.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§7
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
3. W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania
kadencji, tymczasowe uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której
dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można
powołać nie więcej niż połowę składu organu. Wybór tymczasowych członków Zarządu
lub Komisji Rewizyjnej podlega zatwierdzeniu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu
Członków.
4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze
postanowienia Statutu stanowią inaczej.
5. Jeżeli członkowie władz Stowarzyszenia wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej (w
tym za pośrednictwem poczty elektronicznej), głosowanie poza posiedzeniami władz
Stowarzyszenia może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji
elektronicznej.
6. Możliwość udziału w posiedzeniu władz Stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym
dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
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7. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach
władzy stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:
1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy
stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad;
3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku
posiedzenia.
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§8
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym
Zgromadzeniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz do roku przez Zarząd
Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich
członków (pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) co najmniej na 14 dni
przed terminem zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny
wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych
członków, chyba że szczegółowe postanowienia Statutu stanowią inaczej.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy w szczególności:
1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2) uchwalanie zmian Statutu,
3) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
6) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na
rzecz Stowarzyszenia,
7) podejmowanie uchwał w sprawie nadania statusu członka honorowego,
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wpisu lub skreślenia z listy
członków Stowarzyszenia.

§9
1. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, kieruje całokształtem działalności
Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i ponosi
odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.
2. Zarząd składa się z trzech członków: Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.
3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach
majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
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4. Zarząd może ustanowić pełnomocnika do prowadzenia określonej sprawy lub
określonego rodzaju spraw, należących do kompetencji Zarządu. Przepis ust. 1 stosuje się
odpowiednio.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku. Prawo zwołania
posiedzenia Zarządu przysługuje każdemu z jego członków.
6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
7. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej lub zaproszeni
goście z głosem doradczym.
8. Do zakresu działania Zarządu należy:
1) reprezentacja Stowarzyszenia,
2) bieżąca realizacja zadań i celów Stowarzyszenia,
3) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
4) podejmowanie uchwał i decyzji w sprawach bieżących,
5) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
6) podejmowanie uchwał w sprawach wpisu lub skreślenia z listy członków
Stowarzyszenia,
7) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
8) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
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§ 10
Komisja Rewizyjna jest odrębnym od Zarządu i niezależnym organem powołanym do
sprawowania kontroli i nadzoru nad działalnością Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków w tym Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Zarządu,
2) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz
zebrania Zarządu,
3) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
4) składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu.
Zwyczajne posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej 2 razy w roku.
Posiedzenia nadzwyczajne mogą być zwoływane w każdym czasie przez
Przewodniczącego lub Sekretarza na wniosek każdego z członków Komisji Rewizyjnej.
Rozdział V
Majątek i fundusze

6

§ 11
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1) ze składek członkowskich,
2) z darowizn, spadków, zapisów,
3) z dotacji i ofiarności publicznej,
4) ze sprzedaży materiałów statutowych,
5) z organizacji zawodów, wyjazdów, szkoleń, imprez sportowych, artystycznych,
warsztatów, spotkań.
2. Środki pieniężne mogą być przechowywane na rachunku bankowym Stowarzyszenia lub
w kasie w gotówce, w wysokości ustalonej przez Zarząd.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń woli w
sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających
łącznie.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 12
1. Zmiana Statutu może być dokonana przez Walne Zgromadzenie Członków w drodze
uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie większością 2/3 głosów bez względu
na liczbę obecnych członków.
2. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia
Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków
wybiera likwidatora oraz określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe
§ 13
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy prawa
powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
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