
STATUT STOWARZYSZENIA KRYSTYN  
im. Krystyny Bochenek 

 
 
 

Rozdział I – Postanowienia Ogólne 
 

§1 
 

1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: „Stowarzyszenie Krystyn imienia Krystyny Bochenek” lub jej 
angielskiego odpowiednika  

         Krystyna’s Bochenek Krystyny Association 
 

2. Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeŜona. 
 
 

§2 
 

3. Stowarzyszenie działa na podstawie powszechnie obowiązujących na terytorium 
Rzeczpospolitej Polski przepisów prawa, oraz na podstawie niniejszego statutu. 

4. Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną. 
5. Terenem działanie Stowarzyszenie jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 
6. Siedziba Stowarzyszenia jest miasto Katowice. 
7. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieoznaczony posiada osobowość prawną, działa na 

podstawie ustawy. 
 

§3 
 

1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie 
zarobkowych. 

2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. 
3. Stowarzyszenie moŜe być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń o 

podobnych celach. 
 
 

Rozdział II – Cele 
 

§4 
 

1. Celem Stowarzyszenia jest kreowanie atrakcyjnego wizerunku kobiet o imieniu Krystyna w kraju 
i zagranica w zakresie: 

a) popularyzowanie imienia Krystyna. 
b) integracji imienniczek poprzez organizacje dorocznych Zjazdów w imieniu Krystyn tj. 

13 marca 
c) inicjowanie i koordynowanie działań marketingowych na rzecz towarzyszenia. 
 
d) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze 

działania 
 
 

§5 
 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
 
1. Organizowanie zjazdów, o których mowa w §4.1.b, co rok trzynastego marca oraz        

organizowanie zgromadzeń, kongresów i imprez kulturalnych. 
2. Prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej. 
3. Działalność kulturalno-towarzyska konsolidującą członków Stowarzyszenia 
 



§6 
 
 

 Rozdział III - Członkowie  
 

§7 
 

1.   Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne. 
2.   Osoba prawna moŜe być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. 

 
 

§8 
 

     Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
a. członków zwyczajnych 
b. członków honorowych 
c. członków wspomagających 

 
 

§9 
 

1. Członkiem zwyczajnym moŜe być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych i nie pozbawiona praw publicznych. 

2. Członkiem wspierającym moŜe być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością 
Stowarzyszenia, która zdeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba 
prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 

3. Członkiem honorowym moŜe być osoba fizyczna szczególnie zasłuŜona dla Stowarzyszenia, 
która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia. 

4. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia w oparciu o 
pisemną deklarację wraz z pisemną rekomendacją dwóch członków Stowarzyszenia  
i po uiszczeniu opłaty wpisowej. 

5. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie 
pisemnej deklaracji i po uiszczeniu opłaty wpisowej. 

6. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. 
 

 
§10 

 

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do: 
a. Czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz 

Stowarzyszenia 
b. Uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków oraz wypowiadania się  

i wyraŜania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia 
c. Uczestnictwa we wszystkich formach słuŜących realizacji celów statutowych 

Stowarzyszenia 
d. Korzystania urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia 
e. Uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia 

 
2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do: 

a. Przestrzegani statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia 
b. Regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia 
c. Działania na rzecz Stowarzyszenia 
d. DąŜenia do realizacji celów Stowarzyszenia i godnego reprezentowania 

Stowarzyszenia 
 

 
§11 

 

1. Członek wspierający posiada prawa określone w §10 ust.1., z wyjątkiem czynnego i biernego 
prawa wyborczego. 



2. Członek wspierający ma prawo brać udział w obradach z głosem doradczym w statutowych 
władzach Stowarzyszenia. 

3. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz 
Stowarzyszenia. 

 
 

§12 
 

1. Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom 
zwyczajnym określone w §10 za wyjątkiem biernego prawa wyborczego. 

 
 

§13 
 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 
a. dobrowolnej rezygnacji z przynaleŜności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie 

Zarządowi po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie 
Stowarzyszenia 

b. śmierci członka 
c. utraty osobowości prawnej w przypadku członka wspierającego 
d. skreślenia przez Zarząd z listy członków z powodu nie opłacania składek 

członkowskich przez okres 12 miesięcy, jak równieŜ nieprzestrzegania statutu, 
regulaminów, uchwał władz Stowarzyszenia. 

2. W przypadku określonym §13.1.d, orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia 
(określonego w  §25b) 

3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania 
Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. 

4. Do osób, którym odmówiono prawa członkowstwa stosuje się odpowiednio zasady określone w 
ust. 3. 

 
Organy Stowarzyszenia 

 
§14 

 

1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są: 
a. Walne Zebranie Członków 
b. Zarząd 
c. Komisja Rewizyjna 
d. Sąd KoleŜeński 

 
 
 

Walne Zebranie Członków 
 

§15 
 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyŜszą władzą Stowarzyszenia. 
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

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

 
 

§16 
 

1. Walne Zebranie Członków moŜe być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, terminie umoŜliwiającym 

zatwierdzenie bilansu i budŜetu. 
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje prezydium wybierane w głosowaniu jawnym, bezwzględną 

większością obecnych członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 



a. w skład Prezydium wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz sekretarz 
b. do momentu wyboru prezydium walnemu zebraniu przewodniczy członek zarządu. 

5. 1. Miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd powiadamia członków, co 
najmniej 14 dni przed terminem zebrania, przy uŜyciu poczty elektronicznej. 
2. W przypadku braku adresu email, pisemnie przy zachowaniu terminu ze zdania 1. 

6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 
głosów. 

7. Z przebiegu Walnego Zebrania sporządzony zostaje protokół, który podpisuje Przewodniczący 
Walnego Zebrania i Sekretarz 

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd  
a. Z własnej inicjatywy 
b. Na wniosek Komisji Rewizyjnej 
c. Na pisemny wniosek przynajmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych 

9. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało powołane,  
a tryb i sposób jego przeprowadzenia jest analogicznych jak w przypadku Zwyczajnego 
Walnego Zebrania 

10. Nadzwyczajne Walne Zebranie musi być zwołane nie później niŜ w ciągu 30 dni od daty 
podjęcia przez Zarząd uchwały w tej sprawie lub zgłoszeniu wniosku. 

 
 

Zarząd 
 

§17 
 

1. Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia, kieruje całokształtem jego działalności, 
reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przez Walnym Zebraniem Członków. 

2. Zarząd składa się z od 3 do 7 członków: 
 
2a. W skład Zarządu wchodzą 

Prezes Zarządu 
Wiceprezes Zarządu – skarbnik Stowarzyszenia 
Członek Zarządu – sekretarz Stowarzyszenia 
Członkowie Zarządu. 
 

   2b.  Członków Zarządu powołuje Walne Zebranie w głosowaniu tajnym, na kadencję, której   
          czas trwania określa §26.1. 
 

3. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu są prezes i jeden z członków Zarządu. 
4. Wybrani Członkowie Zarządu wybierają z pośród siebie: 

Prezesa Zarządu 
Wiceprezesa Zarządu – skarbnika Stowarzyszenia 
Członka Zarządu – sekretarza Stowarzyszenia 

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niŜ 4 razy w roku. 
 
 

§18 
 

Do zakresu działania Zarządu naleŜy: 
1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków 
2. Ustalanie budŜetu Stowarzyszenia 
3. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia 
4. Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia lub zbycia majątku nieruchomego 

 i ruchomego 
5. Podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę (500zł) 
6. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków 
7. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków  
8. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków 
9. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie 
10. Uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu 



Komisja Rewizyjna 
 

§19 
 

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontrolo nad jego 
działalnością. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: przewodniczącego, zastępcy 
przewodniczącego i sekretarza.. 

3. Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zebranie w głosowaniu określonym §26 spośród członków 
Stowarzyszenia niepowołanych do innych władz Stowarzyszenia. 

4. Czas trwania kadencji określa §26.1. 
5. Komisja Rewizyjna ze swojego grona wybiera Przewodniczącego, Zastępcę oraz Sekretarza. 

 
§20 

 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej naleŜy: 
1. Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia. 
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli. 
3. Prawo Ŝądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków razie stwierdzenia nie 

wywiązania się prze Zarząd z jego statutowych obowiązków, takŜe prawo Ŝądania zwołania 
posiedzenia Zarządu. 

4. Zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd  
w terminie ustalonym statutem. 

5. Składanie za Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia 
absolutorium władzom Stowarzyszenia. 

6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 
 
 

§21 
 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. 
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 
3. Komisja Rewizyjna ma prawo Ŝądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli 

złoŜenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 
4. Komisja Rewizyjna jest uprawniona do zadania okazania wszelkich dokumentów związanych z 

działalnością Stowarzyszenia. 
 

§22 
 

W przypadkach określonych w §16 pkt.5, Walne Zebranie Członków winno być zwołane  
w terminie nie dłuŜszym niŜ 30 dni od daty zgłoszenia Ŝądania, a posiedzenia Zarządu nie później niŜ 
w terminie 14 dni od daty zgłoszenia Ŝądania. 
 
 

Sąd Kole Ŝeński 
 

§23 
 

1. Sąd KoleŜeński składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków spoza 
członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

2. Sąd KoleŜeński wybiera ze swojego grona przewodniczącego 
 
3. Czas trwania kadencji określa §26.1. 

 
 

§24 
 

1. Sąd KoleŜeński rozpatruje i rozstrzyga sprawy członków Stowarzyszenia w zakresie: 
a. naruszenia przez członków Stowarzyszenia obowiązków wynikających z statutu i 

uchwał władz Stowarzyszenia. 



b. sporów powstałych między członkami Stowarzyszenia na tle praw i obowiązków 
wynikających z ich przynaleŜności do Stowarzyszenia 

 
 

§25 
 

1. Sąd KoleŜeński moŜe orzekać następujące kary: 
a. upomnienie, 
b. zawieszenie w prawach członka 
c. wykluczenie ze Stowarzyszenia, w przypadku raŜącego naruszenia postanowień 

statutu, podjętych uchwał lub świadomego działania na szkodę Stowarzyszenia 
d. skierowanie do Walnego Zebrania Członków wniosku o pozbawienie członka 

honorowanego tytułu. 
 

2. Od orzeczenia Sądu KoleŜeńskiego przysługuje odwołanie od Walnego Zebrania Członków w 
terminie 30 dni od daty doręczenia odpisu orzeczenia. 

 
§26 

 

1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa Si e w głosowaniu tajnym, 
zwykła większością obecnych członków Walnego Zebrania Członków. 

2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykła większością 
głosów, przy obecności, co najmniej połowy liczby uprawnionych członków (kworum).  

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością 
głosów, przy obecności, co najmniej połowy liczby uprawnionych członków. 

4. Funkcje we władzach Stowarzyszenia wykonywane SA osobiście 
 

§27 
 

1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia  
w trakcie apelacji kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez wybory 
uzupełniające, o których informacja zawarta zostanie w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu, 
wybór następuje według zasad ogólnych. 

2. Kadencja osoby wybranej w tym trybie upływa wraz z kadencją organu. 
3. W ten sposób wybranych moŜe być najwyŜej trzech członków Zarządu. 
4. W przypadku konieczności uzupełnienia Zarządu o więcej niŜ trzech członków  

w trakcie trwania kadencji naleŜy przeprowadzić nowe wybory zgodnie z §17.2, 
głosowaniu tajnym, zwykła większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania 
Członków 

 
Majątek i Fundusze 

 
§28 

 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 
 

§29 
 

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są składki członkowskie, opłaty wpisowe, 
darowizny, zapisy testamentowe oraz inne przeniesienia własności majątkowej na rzecz 
Stowarzyszenia. 

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału kaŜdego roku. 
Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki i opłatę wpisową, wg zasad określanych przez 
Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia  
o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. 

3. Wysokość składek i opłat określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regularnie. 
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie zobowiązującymi 

przepisami. 
 

 



§30 
 

1. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych jest 
upowaŜniony Prezes oraz Wiceprezes – skarbnik. 

2. Dla waŜności oświadczenia woli, jak równieŜ wszelkich pism w przedmiocie praw 
 i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy Prezesa  
i Wiceprezesa – skarbnika. 

 
   

Zmiana statutu i rozwi ązanie Stowarzyszenia 
 

§31 
 

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjecie uchwały o rozwiązaniu   Stowarzyszenia 
przez Walne Zebranie Członków wymagają większości 2/3 głosów  
z pośród biorących udział w głosowaniu 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób 
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia  
i wyznacza likwidatora. 

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w statucie, 
mają odpowiednie zastosowanie przepisy ogólne obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej aktów prawnych. 

4. Na mocy niniejszego Statutu wprowadza się zakaz: 
a. udzielania poŜyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w 

stosunku do jego członków. Członków organu lub pracowników oraz osób, z którymi 
wymienione wyŜej osoby pozostają  
w związku małŜeńskim albo w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa w linii prostej i 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są 
związane z tytułu przysposobienia opieki lub kuratela (osoby bliskie). 

b. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów 
lub pracowników oraz ich osób bliskich. 

c. wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich, chyba, Ŝe to wykorzystanie wynika z realizacji 
celów Stowarzyszenia. 

 
 

§31 
 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 


