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Załącznik do Uchwały nr 2/03/2017 

 

Statut Stowarzyszenia Odkrywcy Diamentów  

  

Rozdział I  

Postanowienia ogólne  

§ 1. Stowarzyszenie Odkrywcy Diamentów, zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość 

prawną.  

  

§ 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, siedziba Stowarzyszania 

znajduje się w Białymstoku.  

  

§ 3. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w odrębnych aktach.  

  

§ 4. Stowarzyszenie Odkrywcy Diamentów jest organizacją apolityczną.  

  

Rozdział II  

Cele i zasady działania  

§ 5. 1. Głównym celem Stowarzyszenia jest: umożliwienie i ułatwienie młodym ludziom  

z województwa podlaskiego i województw ościennych zaprezentowania swoich umiejętności  

w świecie z zakresu nauk ścisłych, technologii, inżynierii, designu, matematyki oraz zarządzania.  

2. Dodatkowymi celami Stowarzyszenia są:  

1) budowanie podlaskiego partnerstwa pomiędzy sektorem biznesu a instytucjami 

edukacyjnymi;  

2) wspieranie młodzieży z klas siódmych i ósmych szkół podstawowych (od chwili ich 

wprowadzenia), gimnazjów (do chwili ich całkowitego wygaszenia) oraz liceów 

ogólnokształcących, techników i innych typów szkół dla młodzieży z województwa 

podlaskiego i województw ościennych w startach w międzynarodowych i ogólnopolskich 

konkursach, wyjazdach studyjnych, tworzeniu wynalazków;  

3) pomoc w otwieraniu w woj. podlaskim i województwach ościennych modelarni, świetlic, 

lokalnych klubów majsterkowiczów i wynalazców;  

4) zachęcanie wybitnych Uczniów do studiowania na Politechnice Białostockiej;  

5) umożliwianie przeprowadzania „kreatywnych zajęć” w szkołach przez agendy i studenckie 

koła naukowe;  

6) popularyzacja wiedzy o konkursach adresowanych do młodzieży, tworzenie listy 

ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów, w których uczniowie mogą wziąć udział;  

7) współpraca z innymi organizacjami w celu wymiany doświadczeń, organizacji wspólnych 

projektów i promocji związanych z realizacją celów statutowych; 
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8) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym;  

9) działalność charytatywna;  

10) ochrona i promocja zdrowia;  

11) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;  

12) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 

 i zagrożonych zwolnieniem z pracy;  

13) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

14) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 

15) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;  

16) wsparcie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;  

17) wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży;  

18) wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;  

19) wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;  

20) promocja ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;  

21) działania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego;  

22) rozwój obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;  

23) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen  

w kraju i za granicą;  

24) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;  

25) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów  

i współpracy między społeczeństwami;  

26) promocja i organizacja wolontariatu;  

27) pomoc Polonii i Polakom za granicą;  

28) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;  

29) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,  

w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 tej ustawy.   

  

3. Określone w ust. 1 i 2 cele Stowarzyszenia stanowią również przedmiot działalności 

statutowej Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego, które mogą być prowadzone 

zarówno jako działalność nieodpłatna jak i działalność odpłatna. 

Działalność ta nie jest prowadzona wyłącznie na rzecz członków stowarzyszenia.  

 

§ 6. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  

1)  wdrażanie w życie własnych projektów i programów,  

2)  udzielanie grantów i fundowanie nagród,  

3)  fundowanie stypendiów,  

4)  organizację i udział w konferencjach, seminariach, szkoleniach i wykładach poświęconych 

celom działalności Stowarzyszenia,  

5)  współpracę z innymi organizacjami o podobnym profilu,  

6)  wymianę młodzieży,  

7)  wydawanie certyfikatów i nagród,          
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8)  prowadzenie kampanii promocyjnych.  

  

Rozdział III  

Członkowie, ich prawa i obowiązki  

§ 7. 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne 

niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Postanowienia statutu 

dotyczące osób prawnych stosuje się odpowiednio do jednostek organizacyjnych niebędących 

osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.  

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.  

§ 8. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:  

1) członków zwyczajnych,  

2) członków wspierających.  

 

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

prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.  

2.Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością 

Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jej rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna 

działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.  

3.Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie 

pisemnej deklaracji.  

  

§ 10. Członek zwyczajny ma prawo do:  

1)  czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,  

2)  zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,  

3)  zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków,  

4)  korzystania z wszelkich form pomocy zorganizowanej przez Stowarzyszenie,  

5)  korzystania z wszelkich urządzeń stanowiących własność Stowarzyszenia, 

6) przedkładania Zarządowi wniosków i uwag dotyczących pracy Stowarzyszenia.  

  

§ 11. 1. Członek wspierający ma prawo do:  

1) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,  

2) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków, 

3) przedkładanie Zarządowi wniosków i uwag dotyczących pracy Stowarzyszenia.  

  

2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w posiedzeniach Walnego 

Zebrania Członków.   

  

§ 12. Członkowie zwyczajni i wspierający obowiązani są do:  
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1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,  

2) wspierania realizacji zadań i celów Stowarzyszenia,  

3) aktywnej pracy nad projektami i celami Stowarzyszenia,  

4) regularnego opłacania składek członkowskich.  

 

§ 13. 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:  

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie 

Zarządowi,  

2) śmierci członka, utraty praw publicznych, pozbawienia lub ograniczenia zdolności do 

czynności prawnych albo likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym, 

3) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia w razie rażącego i uporczywego naruszania   

postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,  

4) nie opłacania w terminie składek członkowskich, pomimo wezwania do ich uiszczenia.  

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3 i 4 uchwałę wydaje Zarząd, podając przyczyny 

skreślenia.  

3. Osoba skreślona z listy członków ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania  

Członków w terminie 7 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Walne Zebranie rozpatruje 

odwołanie na najbliższym zebraniu, podejmując decyzję ostateczną w sprawie.  

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

  

Rozdział IV  

Organy Stowarzyszenia 

§ 14. Władzami Stowarzyszenia są:  

1) Walne Zebranie Członków,  

2) Zarząd,  

3) Komisja Rewizyjna.  

§ 15. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata.  

  

§ 16. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej  

w trakcie kadencji, skład osobowy jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów 

uzupełniających.  

  

 

 



5  
  

Walne Zebranie Członków  

§ 17. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.  

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:  

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,  

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający.  

3. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje przewodniczący wybierany w głosowaniu 

jawnym.  

§ 18. 1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przynajmniej raz w roku.  

2. Walne Zebranie Członków może zwołać:  

1) Zarząd,  

2) Komisja Rewizyjna,  

3) Zarząd na wniosek ¼ członków Stowarzyszenia  

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków powiadamia się członków 

co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.  

4. Członkowie Stowarzyszenia mogą być powiadamiani o terminie, miejscu i porządku obrad 

Walnego Zebrania Członków na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej. 

§ 19. 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą w szczególności:  

1) uchwalanie statutu i jego zmian,  

2) uchwalanie regulaminów Stowarzyszenia,  

3) wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,  

4) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,  

5) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,        

6)  podejmowanie uchwały w sprawie połączenia Stowarzyszenia z innymi organizacjami, 

7) powołanie pełnomocnika reprezentującego Stowarzyszenie w sporach z Zarządem  

i umowach z członkami Zarządu 

  

2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, bezwzględną 

większością  głosów (liczba głosów oddanych za „tak” jest większa od sumy głosów przeciwnych 

i głosów wstrzymujących się) przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków chyba, 

że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. W sprawach osobowych uchwały zapadają w 

głosowaniu tajnym.  

  

3.W przypadku braku kworum na Walnym Zebraniu Członków, Zarząd zwołuje kolejne Walne 

Zebranie Członków nie później niż w ciągu 14 dni. Zebranie to będzie upoważnione do 
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podejmowania wszelkich czynności zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków, 

bez względu na ilość osób biorących w nim udział.  

  

Zarząd  

§ 20. 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego 

Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym  

Zebraniem Członków.  

  

2. Zarząd składa się z od 3 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu.  

 

3. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.   

4. Zarząd rozpatruje wszelkie wnioski w terminie 14 dni, od daty wpłynięcia.  

5. Uchwały Zarządu, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, 

przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków Zarządu. Na 

podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym. 

W sprawach osobowych uchwały zapadają w głosowaniu tajnym.  

6. Zarząd pełni swoje funkcje nieodpłatnie i nie pobiera wynagrodzenia za czynności wykonywane 

w związku z pełnioną przez siebie funkcją. 

    

§ 21. Do kompetencji Zarządu należy przede wszystkim:  

1)      realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,  

2) ustalenie i realizacja budżetu Stowarzyszenia,  

3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,  

4) podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania i wykluczania członków,  

5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,  

6) przyjmowanie zapisów i darowizn,  

7) podejmowanie uchwał dotyczących udzielania grantów i stypendiów, na podstawie    

regulaminu  uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.   

  

Komisja Rewizyjna  

§ 22. 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad 

jego działalnością.  

  

2. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 7 osób.  

  

§ 23. 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  
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1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, w szczególności ksiąg i dokumentów 

finansowych,  

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,  

3) żądanie zwołania lub samodzielne zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie 

stwierdzenia niewywiązywania się Zarządu z jego statutowych obowiązków, a także prawo 

żądania zwołania posiedzenia Zarządu,  

4) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosku o udzielenie (odmowę udzielenia)  

absolutorium władzom Stowarzyszenia,  

5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.  

  

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną 

większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. 

Na podstawie uchwały pełnego składu Komisji Rewizyjnej może podejmować uchwały  

w głosowaniu tajnym. W sprawach osobowych uchwały zapadają w głosowaniu tajnym.  

  

§ 24. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach 

Stowarzyszenia.  

§ 25. Członkowie Komisji Rewizyjnej:  

  

1) nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku 

małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu;  

2) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane  

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;  

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów 

lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

 w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.  

  

§ 26. W przypadku wymienionym w § 23 ust. 1 pkt 3 Walne Zebranie Członków winno być 

zwoływane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu 

winno być zwołane nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.  

  

Rozdział V  

Majątek i fundusze Stowarzyszenia  

§ 27. Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.  

§ 28. 1. Stowarzyszenie pobiera składki członkowskie.  

2. Wysokość składki członkowskiej ustalana jest w drodze uchwały przez Zarząd 

Stowarzyszenia.  

§ 29. 1. Źródłem powstawania majątku Stowarzyszenia są:  
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1) darowizny, zapisy i spadki,  

2) dotacje, granty,  

3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia,  

4) dochody z majątku Stowarzyszenia,  

5) dochody ze składek członkowskich Stowarzyszenia.  

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność 

pożytku publicznego określonego w statucie.  

  

§ 30. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw  

i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu.  

  

§ 31. Zabrania się:  

  

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku 

do jego członków, członków władz lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 

członkowie władz oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we 

wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani  

z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";  

2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków władz lub pracowników oraz 

ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, 

jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;   

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich 

osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to 

wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;  

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.  

  

Rozdział VI  

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia  

§ 32. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia 

przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności 

co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.  

  

§ 33. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa 

sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.  

  

§ 34. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych  

w statucie,   mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 

Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.). 


