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STATUT 

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  

W OLSZTYNIE 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Olsztynie. W dalszych postanowieniach Statutu zwane jest Stowarzyszeniem. 
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych. Osoba prawna może być jedynie 

członkiem wspierającym Stowarzyszenia.  

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Olsztyn, a terenem działania Rzeczpospolita Polska. 
4. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie  może działać na terenie innych państw, z 

poszanowaniem tamtejszego prawa. 
5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.  

6. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.  

7. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 
stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1339 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 239) oraz na 
podstawie niniejszego Statutu.  

8. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o 
podobnych celach. O przystąpieniu do organizacji o których mowa bądź wystąpieniu z nich 

decyduje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy członków uprawnionych do głosowania.   
9. Działalność Stowarzyszenia oparta jest głównie na pracy społecznej członków. Do 

prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Pracownikami 
Stowarzyszenia mogą być również osoby nie będące jego członkami. 

10. Działalność Stowarzyszenia mogą wspierać ochotniczo, bez pobierania wynagrodzenia osoby 

nie będące jego członkami (wolontariusze). 
 

 
Rozdział II 

Cele i środki działania 

 
§ 2 

1. Celem Stowarzyszenia jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i 
informacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem promocji literatury i 

czytelnictwa. 
2. Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez: 

1) inicjowanie i prowadzenie działań edukacyjnych i kulturalnych na rzecz czytelników Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Olsztynie, 
2) pozyskiwanie środków finansowych na realizacje działań edukacyjnych i kulturalnych, w tym 

tych realizowanych we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną, 
3) zakup nowości wydawniczych w celu przekazania ich na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej, 

4) prezentowanie opinii członków i organów Stowarzyszenia w sprawach dotyczących MBP wobec 

organizatora biblioteki, a także wobec innych instytucji, organizacji i stowarzyszeń, 
5) propagowanie wiedzy o roli książki, bibliotek i czytelnictwa, 

6) organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów i kursów oraz imprez okolicznościowych i 
rocznicowych, 

7) współdziałanie oraz wymianę doświadczeń z innymi instytucjami i organizacjami w sprawach 
stanowiących przedmiot zainteresowania Stowarzyszenia i MBP, 

8) propagowanie czytelnictwa i edukacji pozaszkolnej, 

9) wspieranie aktywności twórczej dzieci, młodzieży i dorosłych, zwłaszcza literackiej, 
10) popularyzowanie osiągnięć kulturalnych środowiska bibliotekarskiego, rozbudzanie i 

wspieranie aktywności bibliotekarzy 
 11) promocja i organizacja wolontariatu 

 

 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie/?on=18.08.2016
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Rozdział III 

Członkowie – ich prawa i obowiązki 

 
§ 3 

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

członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

2. Członkowie Stowarzyszenia mogą być:  
1) zwyczajni,  

2) wspierający, 
3) honorowi. 

 
§ 4 

 
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna zainteresowana realizacją 

jego celów, która: 

1) jest pełnoletnia, 
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,  

3) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

prywatnego lub za przestępstwo skarbowe, 
4) posiada pełnię praw publicznych.  

2. Członkowie zwyczajni przyjmowani są uchwałą Zarządu Stowarzyszenia na podstawie pisemnej 
deklaracji kandydata. 

3. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być także cudzoziemcy nie mający miejsca 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej, zainteresowani realizacją celów Stowarzyszenia. 
 

 
§ 5 

 
Członek zwyczajny ma prawo do: 

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia na zasadach określonych 

dalszymi postanowieniami statutu, 
2) zgłaszania wniosków, zapytań i propozycji oraz wypowiadania opinii w sprawie działalności 

Stowarzyszenia, 

3) uczestnictwa w zebraniach i pracach Stowarzyszenia, 
4) obecności na posiedzeniu Zarządu, na którym podejmuje się uchwałę dotyczącą jego osoby, 

5) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia. 
 

 
§ 6 

 
Członek zwyczajny zobowiązany jest do: 

1) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia, 

2) aktywnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia oraz dbania o jego rozwój, 
3) regularnego opłacania składek członkowskich. 

 
§ 7 

 
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana działalnością 

Stowarzyszenia, która zadeklaruje stałą pomoc intelektualną, finansową lub rzeczową  na rzecz 

Stowarzyszenia i zostanie przyjęta na podstawie deklaracji pisemnej przez Zarząd Stowarzyszenia. 
2. Członek wspierający korzysta ze wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym z 

wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego. 
3. Obowiązkiem członka wspierającego jest: 

1) przestrzeganie postanowień Statutu, wewnętrznych regulaminów oraz uchwał władz 

Stowarzyszenia, 
2) wspieranie działań Stowarzyszenia, 

3) wywiązywanie się z zadeklarowanych świadczeń.  
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§ 8 

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna zasłużona dla Stowarzyszenia, która cieszy się 
nieposzlakowaną opinią i dodatkowo spełnia kryteria określone w § 4 ust. 1 pkt 1-4.  

2. Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje uchwałą Walne Zebranie na wniosek 2 
członków Stowarzyszenia. 

3. Członek honorowy, ma uprawnienia członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego prawa 

wyborczego i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek. 
4. Członek honorowy ma obowiązek godnie reprezentować Stowarzyszenie jest zobowiązany do 

przestrzegania postanowień Statutu, wewnętrznych regulaminów oraz uchwał władz 
Stowarzyszenia. 

 

§ 9 

 
Utrata członkostwa następuje na skutek:  
1. dobrowolnej, zgłoszonej na piśmie rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, 

2. wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia z powodu: 

a) łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, 
b) uporczywego lub powtarzającego się unikania udziału w pracach Stowarzyszenia, 

c) niepłacenia składek członkowskich lub niewywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń 
przez członka wspierającego, przez okres jednego roku (po uprzednim pisemnym 

upomnieniu), 
d) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku, 

e) śmierci członka 

f) utraty osobowości prawnej przez osoby prawne, 
g) utraty pełnej zdolności do czynności prawnej, 

h) prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia prywatnego lub za 
przestępstwo skarbowe, 

i) na pisemny wniosek ½ członków Stowarzyszenia, 

 
 

§ 10 
 

Od uchwały Zarządu w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub uchwały 
stwierdzającej utratę członkostwa w Stowarzyszeniu, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do 

Walnego Zebrania. Walne Zebranie w ciągu 30 dni rozpatruję odwołanie od uchwały Zarządu. 

Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 
 

 
 

Rozdział IV 

Organy Stowarzyszenia 
 

 
§ 11 

1. Organami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie, 
2) Zarząd, 

3) Komisja Rewizyjna. 
2. Walne Zebranie może powołać inne organy Stowarzyszenia i określić ich kompetencje. 

3. Nie można jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie i w Komisji Rewizyjnej. 
 

 

§ 12 
 

1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub 
tajnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania w tym przedmiocie. 

2. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków 

uprawnionych do głosowania. 
3. Głosowanie nad uchwałami jest jawne, chyba że zebrani postanowią inaczej większością głosów. 

W przypadku równej liczby głosów w głosowaniu jawnym decyduje głos przewodniczącego. 
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4. W przypadku zmniejszenia się o 1/3 liczby członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie 

trwania kadencji, należy zwołać Walne Zebranie celem dokonania wyboru uzupełniającego. 

5. Kadencja dokooptowanych członków władz Stowarzyszenia kończy się wraz z końcem kadencji 
tego organu. 

 
§ 13 

 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezes Zarządu lub wskazana przez niego osoba będąca 

członkiem Zarządu. 
3. W Walnym Zebraniu biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, członkowie 

wspierający oraz członkowie honorowi z głosem doradczym.  
4. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.  

 

 
 

§ 14 
 

1. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz na rok, do 30 czerwca  

( sprawozdawczo-informacyjne i sprawozdawczo-wyborcze). 
2. W Zebraniu biorą udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia. 

3. W Zebraniu mogą uczestniczyć goście zaproszeni przez Zarząd Stowarzyszenia. 
4. W szczególnych przypadkach i w każdym czasie może się odbywać Nadzwyczajne Walne Zebranie 

zwoływane: 
1) z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia, 

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 
5.  Walne Zebranie podejmuje prawomocne uchwały przy obecności co najmniej 50% członków 

Stowarzyszenia. W przypadku braku kworum Zarząd Stowarzyszenia wyznacza kolejny termin 
Walnego Zebrania, na którym uchwały będą podejmowane niezależnie od liczby obecnych. 

 

 
§ 15 

 
Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

1)  Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej, 

2)  wybieranie Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej, 
3)  uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia, 

4)  uchwalenie Statutu i jego zmian, 
5)  uchwalenie regulaminów Walnego Zebrania, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

6)  podejmowanie uchwał i postanowień w sprawach będących przedmiotem obrad, 
7)  uchwalanie wysokości składek obowiązujących w Stowarzyszeniu, 

8)  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia,  

9)  podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, 
10) nadanie honorowego członkostwa Stowarzyszenia, 

11) rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia. 
12) w przypadku prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej Walne Zebranie 

zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Zarządu obejmujące dochody, wydatki i sposób 

pokrycia strat. 
 

 
§ 16 

 
1. Zarząd jest władzą najwyższą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami.  

2. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenie i reprezentuje je na zewnątrz. 

3. Zarząd składa się z 5 osób, spośród których na pierwszym zebraniu wybiera przewodniczącego, 
wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.  

4. Zebrania Zarządu zwoływane są przez przewodniczącego lub co najmniej trzech członków 
Zarządu w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale. O terminie zebrania członkowie 

Zarządu winni być powiadomieni co najmniej 14 dni przed planowanym terminem zebrania. 
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5. Pracami Zarządu kieruje przewodniczący lub wskazana przez niego osoba będąca członkiem 

Zarządu.  

6. Z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd Stowarzyszenia może zawiesić w 
czynnościach każdego z członków Zarządu. W przypadku zawieszenia w czynnościach 

przewodniczącego do najbliższego Walnego Zebrania Stowarzyszeniem kieruje 
wiceprzewodniczący lub inny członek Zarządu. 

7. W przypadku zawieszenia w czynnościach przewodniczącego lub zmniejszenia się składu Zarządu 

o 1/3 liczby członków Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 
3 miesięcy od podjęcia uchwały o zawieszeniu lub zmniejszeniu składu Zarządu. 

8. Przy Zarządzie mogą być powoływane sekcje oraz stałe lub doraźne komisje i zespoły 
problemowe. 

 
§ 17 

 

Do kompetencji Zarządu należy: 
1)  reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 

2)  określanie potrzeb finansowych oraz zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia. 
3) określanie kierunku działań Stowarzyszenia na podstawie uchwał i postanowień Walnego 

Zebrania. 

4)  kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia. 
5)  realizowanie uchwał Walnego Zebrania. 

6)  sporządzanie sprawozdań z działalności i przedkładanie ich Walnemu Zebraniu. 
7)  zwoływanie Walnych Zebrań. 

8)  uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia. 
9)  uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania. 

10) zawieranie umów o pracę i umów zlecenia w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. 

11) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (m.in. w sprawach dotyczących przyjmowania i 
odwoływania członków). 

12) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia. 
 

 

§ 18 
 

1. Utrata mandatu członka Zarządu następuje na skutek upływu kadencji, rezygnacji lub odwołania. 
2. Rezygnację członek Zarządu składa pisemnie Prezesowi Zarządu.  

3. Do utraty mandatu stosuje się odpowiednio § 9. 

4. Utratę mandatu członka Zarządu stwierdza Walne Zebranie.  
 

 
§ 19 

 
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, spośród których na swym pierwszym 

posiedzeniu wybiera przewodniczącego. 

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym 

uwzględnieniem działalności gospodarczo-finansowej pod względem celowości, rzetelności i 
gospodarności oraz zgodności z uchwałami Walnego Zebrania.  

2) występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych 

kontroli i żądanie wyjaśnień, 
3) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania, 

4) wnioskowanie o zawieszenie w czynnościach przewodniczącego lub innych członków Zarządu, 
5) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z 

wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu. 
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu jako obserwatorzy z 

głosem doradczym.  
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu Stowarzyszenia. 
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§ 20 

 

Do utraty mandatu członka Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy § 18. 
 

 
§ 21 

 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach.  

2. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zebranie zwykłą większością 
głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowanie 

formie uchwały określającej zakres i organizację jej prowadzenia.  
3. Określona w statucie działalność pożytku publicznego nie jest działalnością gospodarczą i może 

być prowadzona jako odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego. Przedmiot odpłatnej 

i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego określa § 2 statutu. 
4. Działalność gospodarcza stanowi działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku 

publicznego wynikającej z Statutu. 
 

 

 
Rozdział V 

Majątek i Fundusze Stowarzyszenia 
 

§ 22 
 

1. Do realizowania zadań statutowych Stowarzyszenie posiada majątek i fundusze powstające z: 

1) wpływów ze składek członkowskich, 
2) darowizn, zapisów i środków pochodzących z ofiarności publicznej, 

3) dotacji, 
4) działalności gospodarczej na podstawie obowiązujących przepisów. 

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

3. Stowarzyszenia 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 innych oświadczeń woli w 
szczególności w sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie 2 członków Zarządu 

działających łącznie. 

6. Wszelkie dokumenty, wiążące Stowarzyszenie pod względem finansowym, dokumenty, obrotu 
pieniężnego i rozliczeniowego, obrotu materiałowego oraz zobowiązań majątkowych podpisują w 

imieniu Stowarzyszenia dwie osoby: przewodniczący lub wiceprzewodniczący oraz skarbnik lub 
sekretarz albo członek. 

7. Zabrania się: 
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku 

do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 

członkowie organów, 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 majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów 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 Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 

chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia. 
4) nabywania 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. 
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Rozdział VI 

Przepisy końcowe 

 
§ 23 

 
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie 

większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania. 
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji oraz cel, na jaki ma być 

przeznaczony majątek. 
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy: 

1) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ,, o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie’’,  

2) Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. ,, Prawo o Stowarzyszeniach’’. 


