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Statut 

Stowarzyszenia Głos Pokolenia 

 

My, młode obywatelki i młodzi obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, chcąc działać na rzecz 
rozwoju swoich rówieśników, powołujemy Stowarzyszenie Głos Pokolenia, które chcemy 
uczynić organizacją krzewiącą aktywne uczestnictwo osób młodych we wszystkich obszarach 
życia. W imię zjednoczenia młodzieży, deklarujemy apartyjność i chęć budowy dialogu z 
wszystkimi środowiskami młodzieżowymi w Polsce, Europie i na świecie.  

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Stowarzyszenie Głos Pokolenia, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie 
Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu. 

2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony. 

3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

§ 2 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Kraków. 

§ 3 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. 

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami 
kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

§ 4 

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami 
pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na 
zasadach pełnej autonomii. 

§ 5 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia 
swoich działań może zatrudniać pracowników,  powoływać biura oraz zlecać wykonanie zadań 
na podstawie umów. 
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Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji 

 

 

§ 6 

Cele działalności Stowarzyszenia obejmują: 

1. działanie na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, polegające w 
szczególności na wspomaganiu osób, wspólnot lokalnych, organizacji 
pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego, 

2. upowszechnianie zasad demokratycznego państwa prawa, ochrony praw 
człowieka i swobód obywatelskich, 

3. podnoszenie jakości debaty publicznej w Polsce oraz kultury dialogu, 
4. wspieranie działań dotyczących ochrony środowiska naturalnego, 

zrównoważonego rozwoju oraz edukacji ekologicznej i klimatycznej, 
5. wspieranie osób zmagających się z wykluczeniem i marginalizacją, 

wyrównywanie szans dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także seniorów oraz 
osób z niepełnosprawnościami, 

6. wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości, także poprzez promocję 
przedsiębiorczości oraz edukacji ekonomicznej, kształtowanie postaw 
obywatelskich, w tym poprzez edukację obywatelską, 

7. wspieranie i upowszechnianie idei działalności dobroczynnej, społecznej i 
wolontariatu, 

8. prowadzenie działalności charytatywnej, 
9. wspieranie Polonii i Polaków mieszkających za granicą, 
10. wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 
11. wzmacnianie samorządności i wspieranie rozwoju samorządu terytorialnego, 
12. wspieranie różnorodności kulturowej, etnicznej i regionalnej, 
13. wspieranie działań dotyczących ochrony zwierząt, 
14. działalność wspierająca rozwój kultury, 
15. wspieranie uchodźców i migrantów, 
16. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,  
17. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 
18. działalność na rzecz organizacji pozarządowych, 
19. zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa, 
20. promocje i organizacje wolontariatu, 
21. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami, 
22. aktywizacje społecznej młodych ludzi, 
23. działalność na rzecz, edukacji młodych osób 
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§ 7 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. Organizowanie wydarzeń, warsztatów, konkursów, szkoleń i spotkań, 
2. Wspieranie tworzenia i działalności młodzieżowych samorządów terytorialnych, 

samorządów uczniowskich, samorządów studenckich i młodzieżowych organizacji 
pozarządowych; 

3. Promowanie idei młodzieżowej samorządności; 
4. Ochronę praw osób młodych, a zwłaszcza osób niepełnoletnich; 
5. Uczestnictwo w wydarzeniach skierowanych do osób młodych na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej i poza nią; 
6. Tworzenie publikacji, filmów, audycji i innych materiałów; 
7. Promowanie i wspieranie działalności społecznej i publicznej osób młodych; 
8. Promowanie edukacji, kultury, ekologii, ochrony środowiska, sportu i turystyki; 
9. Działalność na rzecz osób młodych wśród władz centralnych i samorządowych 

Rzeczypospolitej Polskiej, a także władz Unii Europejskiej, Organizacji Narodów 
Zjednoczonych i innych organizacji, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska; 

10. Finansowe, rzeczowe i informacyjne wspieranie osób młodych w ich rozwoju. 

11. Sporządzanie raportów, analiz, ekspertyz i opinii oraz prowadzenie działalności 
naukowej i badawczej, 

12. Redagowanie i wydawanie publikacji, na nośnikach tradycyjnych oraz w mediach 
społecznościowych, 

13. Działalność informacyjno-edukacyjną na rzecz upowszechnienia wiedzy o zjawiskach, 
których dotyczą cele działalności stowarzyszenia, 

14. Mobilizowanie i wspieranie różnych form obywatelskiej aktywności, w tym 
wolontariatu, 

15. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, podmiotami gospodarczymi, 
mediami, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi, 

16. Wykorzystanie nowoczesnych mediów oraz technologii i prowadzenie baz danych, 
17. Apelowanie do władz publicznych i innych podmiotów, inicjowanie obywatelskich 

postulatów zmian prawa, uczestnictwo w procesach konsultacyjnych i 
partycypacyjnych, 

18. Organizowanie kampanii społecznych, 
19. Prowadzenie zbiórek, w tym zbiórek publicznych. 
20.  Organizację praktyk, wolontariatu, staży 
21. Gromadzenie środków finansowych na realizację celów statutowych 
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Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia 

 

§ 8 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może 
być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. 

2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na 
a. zwyczajnych,  
b. wspierających, 
c. honorowych. 

§ 9 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna w wieku od 13 roku 
życia, która złoży pisemną deklarację i rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia. 

2. Osoby w wieku od 13 do 16 roku życia mogą należeć do Stowarzyszenia za zgodą 
przedstawicieli ustawowych, bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu 
oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego. 

3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu 
trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji. 

§ 10 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać: 
a. osoba fizyczna, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną 

w realizacji celów Stowarzyszenia, 
b. osoba prawna, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną 

w realizacji celów Stowarzyszenia. 
2. Członkiem wspierającym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później 

niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji, chyba że dalej statut 
stanowi inaczej. 

§ 11 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny 
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 

2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek 
Zarządu albo co najmniej 1/4 członków Stowarzyszenia. 

§ 12 

Członkowie zwyczajni mają prawo do: 

a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, 
b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 
c. udziału w zebraniach oraz wszystkich wydarzeniach Stowarzyszenia, 
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia. 
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§ 13 

Członek Stowarzyszenia ma obowiązek: 

a. aktywnego brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów, 
b. przestrzegania statutu, uchwał i zarządzeń władz Stowarzyszenia, 
c. godnego reprezentowania i dbania o imię Stowarzyszenia, 
d. odpowiedzialnego pełnienia nadanych funkcji w Stowarzyszeniu,  
e. regularnego opłacania składek. 

§ 14 

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa 
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w zebraniach ciał 
statutowych Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie 
zwyczajni.  

2. Członkowie honorowi są zobowiązani do przestrzegania statutu, uchwał i zarządzeń 
władz Stowarzyszenia. Są zwolnieni ze składek członkowskich. 

§ 15 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 
a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej 

na ręce Zarządu, 
b. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, 
c. wykluczenia przez Zarząd: 

●  z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek 
członkowskich przez pół roku, 

● z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania 
uchwał, zarządzeń i postanowień władz Stowarzyszenia, 

● ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz 
Stowarzyszenia przez pół roku. 

 
2. Członkostwo w Stowarzyszeniu może zostać zawieszone na okres do 12 miesięcy 

decyzją Zarządu w przypadku rażącego naruszenia statutu, uchwał lub zarządzeń władz 
Stowarzyszenia, bądź w przypadku z szargania dobrego imienia Stowarzyszenia. W 
okresie zawieszenia członek nie korzysta z praw członkowskich. 

 

 

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia 

 

§ 16 

Władzami Stowarzyszenia są:  

a. Walne Zebranie Członków,  
b. Zarząd,  
c. Komisja Rewizyjna, 
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§ 17 

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu 
jawnym i równym, chyba że statut stanowi inaczej lub gdy Walne Zebranie ustanowi 
inny sposób lub tryb wyboru władz Stowarzyszenia. 

2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania 
kadencji wskutek wystąpienia jednej z przyczyn, o których mowa w paragrafie 15 ust. 
1, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali 
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej 
niż połowę składu organu. 

3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może łączyć funkcji ze stanowiskiem w Zarządzie 
Stowarzyszenia i vice versa. 

§ 18 

1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą 
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 
głosowania, chyba że członkowie danego organu postanowią inaczej. 

2. Uchwałę w sprawie zmiany sposobu podjęcia decyzji podejmują członkowie organu, w 
którym odbywa się głosowanie. Wniosek w sprawie zmiany sposobu podjęcia decyzji 
może złożyć członek organu w którym odbywa się głosowanie.  

3. Uchwałę, o której mowa w ust 2., podejmuje się bezwzględną większością głosów 
liczby osób biorących udział w głosowaniu. Przepisy ust 4. stosuje się odpowiednio.  

4. W przypadku identycznej liczby głosów za i przeciw, decydujący jest głos 
przewodniczącego danego organu Stowarzyszenia. 

 

§ 19 

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. 

 

 

Walne Zebranie Członków 

§ 20 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 
3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd co roku, jako sprawozdawcze, i co cztery 

lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu 
i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego 
Zebrania.  

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 
a. z własnej inicjatywy, 
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej, 
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia. 
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5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 30 dni od daty 
zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało 
zwołane. 

6. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Walnego Zebrania mogą się odbywać z 
wykorzystaniem środków komunikacji na odległość. Decyzje o sposobie prowadzenia 
obrad podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. 

§ 21 

1. Obradom Walnego Zebrania Członków przewodniczy przewodniczący każdorazowo 
wybierany przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów. Przepisy paragrafu 18. 
stosuje się odpowiednio. 

2. Do czasu wyłonienia przewodniczącego Walnego Zebrania, obradom przewodniczy 
prezes zarządu korzystając ze wszystkich kompetencji przewodniczącego 
wymienionych w ust. 3. 

3. Do kompetencji przewodniczącego Walnego Zebrania Członków należy: 
a. czuwanie nad przebiegiem obrad zgodnie z jego porządkiem; 
b. udzielanie i odbieranie głosu mówcom; 
c. wydawanie poleceń porządkowych w czasie obrad, z usunięciem uczestnika z 

obrad włącznie w przypadku rażącego naruszenia ich powagi; 
d. przyjmowanie wniosków formalnych; 
e. przeprowadzanie i czuwanie nad poprawnym przebiegiem głosowań. 

 

§ 22 

1. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków udziela głosu poza porządkiem 
posiedzenia lub w związku z dyskusją jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego 

2. Wnioski formalne mogą dotyczyć wyłącznie spraw będących przedmiotem porządku 
obrad. 

3. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o: 
a. przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia, 
b. zamknięcie listy mówców, 
c. zamknięcie dyskusji, 
d. głosowanie bez dyskusji, 
e. zmianę w sposobie prowadzenia dyskusji, 
f. zmianę w sposobie przeprowadzenia głosowania, 
g. ograniczenie czasu przemówień, 
h. stwierdzenie quorum, 
i. przeliczenie głosów. 

4. Wniosek formalny zgłasza się w trakcie obrad ustnie, chyba że Przewodniczący 
Walnego Zebrania Członków zażąda zgłoszenia na piśmie. 

5. Wniosek formalny nie może być zgłoszony, jeżeli wniosek z nim tożsamy został już 
odrzucony przez Walne Zebranie. O tym, czy wniosek jest tożsamy z wnioskiem 
odrzuconym rozstrzyga ostatecznie Przewodniczący. 
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§ 23 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:  

a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,  
b. uchwalanie zmian statutu, 
c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia, 
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,  
e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i merytorycznego oraz 

sprawozdań władz Stowarzyszenia,  
f. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,  
g. podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego. 

 

Zarząd 

§ 24 

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z 
uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na 
zewnątrz.  

2. Zarząd składa się z od 2 do 5 osób, w tym prezesa i wice-prezesa wybieranych przez 
Walne Zebranie. 

3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje. 
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy 

miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes w formie zarządzenia z własnej 
inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku 
niemożności zwołania posiedzenia przez prezesa lub wice-prezesa, zwołuje je i 
prowadzi członek Zarządu wskazany przez prezesa. 

5. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia mogą się odbywać z wykorzystaniem 
środków komunikacji służących do porozumiewania się na odległość.  

6. Zarząd może dokooptować 1 os lub 30% swojego pierwotnego składu w czasie trwania 
kadencji, jeżeli uzna że obecny skład zarządu jest nie wystarczająco liczny.  W 
przypadku gdy niezbędne jest poszerzenie zarządu o więcej osób, wymagana jest zgoda 
Walnego Zebrania. 

7. Nieudzielenie absolutorium przez Walne Zebranie Członków, o którym mowa w 
paragrafie 23 pkt d), skutkuje odwołaniem Zarząd 

§ 24 

Do kompetencji Zarządu należy: 

a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 
b. realizowanie uchwał Walnego Zebrania, 
c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 
d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej, 
e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia, 
g. zwoływanie Walnego Zebrania, 
h. powoływanie i odwoływanie pełnomocników oraz grup roboczych, 
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i. ustalanie wysokości składek członkowskich, 
j. uchwalanie co roku sprawozdania z działalności Stowarzyszenia i sprawozdania 

finansowego, 
k. pozbawianie członkostwa ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na 

rzecz Stowarzyszenia lub/i rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania 
uchwał, rozporządzeń i postanowień władz Stowarzyszenia; 

l. występowanie do Komisji Rewizyjnej z prośbą o wystąpienie przez nią do Walnego 
Zebrania o udzielenie absolutorium nie rzadziej niż raz na 2 lata. 

 

Komisja Rewizyjna 

§ 25 

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 
Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z od 2 do 5 osób, w tym przewodniczącego wybieranego 
przez Walne Zebranie. 

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 
raz na pół roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący. W uzasadnionych 
przypadkach posiedzenia mogą się odbywać z wykorzystaniem środków komunikacji 
służących do porozumiewania się na odległość. 

§ 26 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, 
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i 

sprawozdania finansowego, 
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności 

Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia, 
d. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,  
e. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu lub jego członka w razie bezczynności, 
f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, 
g. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania Walnego Zebrania 

Członków przez Zarząd w określonym terminie. 

 

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa 

 

§ 34 

1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:  
a. składki członkowskie, 
b. darowizny , zapisy, spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,  
c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty, 
d. dochody z majątku stowarzyszenia, dochody z własnej działalności. 
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2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia 
podejmuje Zarząd. 

§ 35 

     Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, 
uprawnionych jest prezes zarządu, wice-prezes zarządu lub dwóch członków zarządu 
działających łącznie. 

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe 

 

§ 36 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków 
bezwzględną większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków 
uprawnionych do głosowania. 

§ 37 

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków 
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych 
do głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków 
wybiera likwidatora oraz określa  przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

 


