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Statut 
Stowarzyszenia „Jeden Swiat” 

 
 

ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne 

 
§1 

Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE „JEDEN SWIAT”. 
 
Stowarzyszenie używa w formalnych kontaktach z innymi krajami nazwy angielskiej ONE WORLD 
ASSOCIATION. 
 
Stowarzyszenie współpracuje z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Organizacji SERVICE CIVIL 
INTERNATIONAL (SCI) i jej organizacjami partnerskimi, jak również z organizacjami o podobnych 
celach statutowych. 
 

§2 
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań, a terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 
 
Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne. 
 

§3 
Działalność Stowarzyszenia opiera się przede wszystkim na inicjatywie i pracy społecznej członków.  
 
Dla prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników za odpowiednim 
wynagrodzeniem. 
 
Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego. 
 

§4 
Stowarzyszenie ma prawo używania i jest uprawnione do ochrony znaku, odznak i pieczęci, którymi 
dysponuje. 
 

ROZDZIAŁ II 
Podstawowe cele, założenia i wartości 

 
§5 

Celem Stowarzyszenia „Jeden Świat” jest promowanie idei pokoju i porozumienia miedzy ludźmi 
poprzez międzynarodowy i krajowy wolontariat oraz edukację. 
 
Stowarzyszenie kieruje swoją działalność na rzecz ogółu społeczeństwa, w szczególności wspierając 
osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. 
 
Stowarzyszenie wierzy, iż wszyscy ludzie mogą żyć razem we wzajemnym poszanowaniu i bez 
uciekania się do jakiejkolwiek formy przemocy przy rozwiązywaniu konfliktów. 
 
Stowarzyszenie działa w duchu międzynarodowej solidarności, sprawiedliwości społecznej i zgodnie 
z zasadami zrównoważonego rozwoju. 
 

§6 
Stowarzyszenie „Jeden Świat” realizuje swoje cele poprzez: 

• rozwijanie kontaktów i porozumienia miedzy ludźmi i społecznościami z różnych krajów 
i kultur; 

• budowę zaufania pomiędzy ludźmi o różnym pochodzeniu społecznym, kulturowym, 
politycznym czy religijnym poprzez pracę, uczenie się i życie razem; 

• promocję i organizację działań wolontariackich, zwłaszcza na rzecz osób znajdujących się 
w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonych ryzykiem socjalnym; 
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• upowszechnianie wolontariatu jako metody aktywizacji zawodowej i społecznej osób 
znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych; 

• współpracę z lokalnymi społecznościami, z organizacjami na szczeblu lokalnym, krajowym lub 
międzynarodowym; 

• upowszechnienie idei wolności i praw człowieka, tolerancji, zasad demokracji oraz 
poszanowania praw mniejszości i uchodźców; 

• realizowanie programów edukacyjnych i kulturalnych; 
• promowanie postaw ekologicznych; 
• promowanie i koordynowanie pracy Stowarzyszenia „Jeden Świat” w kraju i za granicą. 

 
ROZDZIAŁ III 

Członkowie: ich prawa i obowiązki, utrata członkostwa 
 

§7 
Członkiem Stowarzyszenia może być każdy obywatel RP mający pełną zdolność do czynności 
prawnych i niepozbawiony praw publicznych. 
 
Małoletni w wieku 16-18 lat mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego prawa 
wyborczego. 
 
Członkostwo Stowarzyszenia mogą uzyskać również cudzoziemcy. 
 
Członkostwo jest otwarte dla wszystkich, którzy podzielają idee Stowarzyszenia, bez względu na rasę, 
kolor skóry, religię, narodowość czy poglądy polityczne. 
 
Osoby zakładające Stowarzyszenie nabywają członkostwo z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia. 
 
W skład członków zwyczajnych Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd, na podstawie złożonej pisemnej 
deklaracji skierowanej do Prezesa Stowarzyszenia. Decyzje o przyjęciu na członka podejmuje Zarząd 
zwykłą większością głosów. 
 
W skład członków wspierających Stowarzyszenia zostaje przyjęta osoba, która wyrażając wolę 
uczestnictwa w jego działaniach, opłaci składkę członka wspierającego. 
 

§8 
Członkowie dzielą się na: 

• zwyczajnych, 
• wspierających, 
• honorowych. 

 
Członkiem zwyczajnym może zostać osoba, która identyfikuje się z celami Stowarzyszenia, bierze 
czynny udział w pracach i działaniach Stowarzyszenia oraz opłaca na bieżąco składki członkowskie. 
 
Członek zwyczajny ma prawo: 

• głosować na Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia; 
• brać czynny udział w pracach i działaniach Stowarzyszenia; 
• wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia; 
• zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące celów i działalności Stowarzyszenia; 
• korzystać z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia; 
• korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie. 

 
Członek zwyczajny jest zobowiązany do: 

• brania czynnego udziału w realizacji zadań Stowarzyszenia; 
• przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia; 
• regularnego opłacania składek członkowskich. 

 
Status członka wspierającego można nabyć poprzez złożenie ustnej lub pisemnej deklaracji wsparcia 
Stowarzyszenia i opłacając składkę członka wspierającego. 
 
Członek wspierający ma prawo: 

• brać czynny udział w pracach i działaniach Stowarzyszenia. 
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Członek wspierający jest zobowiązany do: 
• przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia; 
• regularnego opłacania składek członkowskich. 

 
Członkiem honorowym może zostać osoba zamieszkała na terytorium RP, a także cudzoziemiec 
niemający miejsca zamieszkania na jej terytorium, szczególnie zasłużony dla Stowarzyszenia. 
 
Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. 
 
Członek honorowy ma prawo: 

• brać czynny udział w pracach i działaniach Stowarzyszenia. 
 
Członek honorowy jest zobowiązany do przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz 
Stowarzyszenia. 
 

§9 
Utrata członkostwa następuje na skutek: 

• dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Prezesowi Stowarzyszenia; 
• skreślenia z listy członków: 

- z powodu uchylania się od płacenia obowiązkowych składek i świadczeń przez okres 
6 miesięcy od wyznaczonego przez Zarząd terminu wpłaty corocznej składki, 
- z powodu utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sadu, 
- z powodu śmierci członka; 

• wykluczenia ze Stowarzyszenia decyzją Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu za 
rażące naruszanie zasad statutowych, nieprzestrzeganie postanowień uchwał i regulaminów 
obowiązujących w Stowarzyszeniu. 

 
ROZDZIAŁ IV 

Władze Stowarzyszenia 
 

§10 
Władzami Stowarzyszenia są: 

• Walne Zebranie Członków, 
• Zarząd, 
• Komisja Rewizyjna. 

 
§11 

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 2 lata. Po upływie kadencji Zarząd 
i Komisja Rewizyjna kontynuują pracę do czasu rozpoczęcia pracy przez nowo wybrany Zarząd 
i Komisję Rewizyjną. 
 
Zarząd i Komisja Rewizyjna maja prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy 
ustąpili w czasie kadencji, jednak co najmniej połowa składu musi pochodzić z wyboru Walnego 
Zgromadzenia. 
 

§12 
Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności 
wymagana jest obecność co najmniej 1/2 liczby uprawnionych do głosowania członków. Zwołanie 
posiedzenia następuje pisemnie najpóźniej na 7 dni przed terminem spotkania. W przypadku braku 
kworum zostanie wyznaczony drugi termin posiedzenia, nie wcześniej jednak niż godzinę po 
pierwszym terminie. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych 
członków. 
 
Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą prowadzić obrady i podejmować decyzje za pośrednictwem środków 
teleinformatycznych, w formie telekonferencji i za pośrednictwem sieci telefonicznych. 
 
W przypadku zebrań bezpośrednich, jeśli osoba będąca członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej nie 
może uczestniczyć w nich fizycznie, Prowadzący zebranie może złożyć wniosek o dopuszczenie do 
obrad takich osób w formie telekonferencji lub za pomocą sieci telefonicznych oraz 
teleinformatycznych. Przyjęcie takiego wniosku następuje zwykłą większością głosów. 
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§13 
Głosowanie władz Stowarzyszenia odbywa się jawnie, chyba że uchwalono głosować tajnie. 
 

§14 
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Może ono być: 

• Zwyczajne, 
• Nadzwyczajne. 

 
Zwyczajne Zebranie Członków odbywa się raz w roku. 
 
Nadzwyczajne Zebranie Członków jest zwoływane z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej 
lub na pisemne żądanie 10% ogólnej liczby członków zwyczajnych złożone zarówno Zarządowi, jak 
i Komisji Rewizyjnej. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Członków w terminie 2 miesięcy od 
wpłynięcia wniosku Komisji Rewizyjnej lub wspomnianej grupy członków. Gdyby Zarząd nie zwołał 
zebrania, zostaje ono zwołane przez Komisję Rewizyjną w ciągu 1 miesiąca od upływu terminu, 
w którym powinien był to uczynić Zarząd. 
 
O czasie, miejscu i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia pisemnie (w każdy 
skuteczny sposób, w tym pocztą elektroniczną) najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem. 
 
Walne Zebranie Członków na początku swoich obrad przyjmuje program posiedzenia, który może być 
w trakcie obrad uzupełniany przez głosowanie i obraduje wyłącznie nad sprawami w tym programie 
zawartymi. 
 

§15 
Jeżeli liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia przekroczy 50, najbliższe Walne Zebranie Członków 
może podjąć uchwałę o utworzeniu Zebrania Delegatów, które występuje w miejsce Walnego Zebrania 
Członków. 
 
Zarząd w drodze uchwały określi maksymalną liczbę delegatów oraz liczbę członków 
reprezentowanych przez delegata. 
 
Delegaci są wybierani w danym przypadku na 2 lata na Walnym Zebraniu Członków. 
 
Zebranie Delegatów podlega tym samym uregulowaniom, które obowiązują zgodnie ze statutem 
Walne Zebranie Członków. 
 
Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia spadnie poniżej 50, Zebranie Delegatów może ogłosić swoje 
rozwiązanie. W tym wypadku na jego miejsce występuje ponownie Walne Zebranie Członków. 
 
 

§16 
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

• ustalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia; 
• wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, na zasadach uprzednio przyjętych przez Walne Zebranie 

Członków w „Regulaminie wyborów”; 
• rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia; 
• udzielanie absolutorium dotychczasowemu Zarządowi przed każdym nowym wyborem 

Zarządu; 
• uchwalanie zmian statutu; 
• uchwalanie regulaminu działania władz Stowarzyszenia; 
• ustalanie wpisowego oraz wysokości składek członkowskich; 
• nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego; 
• decydowanie o wykluczeniu ze Stowarzyszenia; 
• rozpatrywanie odwołań od uchwał w przedmiocie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia; 
• podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 

 
Posiedzenia Walnego Zebrania Członków prowadzi jego Przewodniczący. 
 
Posiedzenia Walnego Zebrania Członków są protokołowane. 
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§17 
Zarząd kieruje bieżąca działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz zgodnie z §18. 
 

§18 
Przed sadem, organami administracji państwowej, reprezentantami innych stowarzyszeń, osobami 
trzecimi tak fizycznymi, jak i prawnymi, jak również w sferze składania oświadczeń woli 
Stowarzyszenie jest reprezentowane przez 2 członków Zarządu. 
 
Pełnomocnictwo dla osób, które nie są członkami Zarządu, a które maja świadczyć za Stowarzyszenie 
może nastąpić tylko uchwała Zarządu. 
 

§19 
Zarząd składa się z 3-5 członków, którzy ze swego grona wybierają Prezesa, Zastępcę Prezesa 
i Sekretarza. 
 
Zarząd może przydzielić inne funkcje swoim członkom. 
 
Członkami Zarządu mogą być osoby zatrudnione w Stowarzyszeniu na okres stały i otrzymujące 
wynagrodzenie ze środków statutowych Stowarzyszenia. Członek Zarządu, zatrudniony 
w Stowarzyszeniu, nie może otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane społecznie 
w ramach pełnienia tej funkcji. 
  
Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie z członkostwem w Komisji Rewizyjnej. 
 
Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane 
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; członkowie Zarządu składają oświadczenie 
o niekaralności w ciągu 7 dni od wyboru. 
 
Posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z planem oraz w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 
1 raz na kwartał. 
 
Posiedzenie Zarządu zwołuje Sekretarz, a w jego zastępstwie inny członek Zarządu. 
 
Posiedzenia Zarządu są protokołowane. W przypadku podejmowania przez Zarząd decyzji dotyczących 
Stowarzyszenia pomiędzy posiedzeniami, w szczególności poprzez pocztę elektroniczną, podjęte 
decyzje są protokołowane na kolejnym posiedzeniu. 
 

§20 
Do zakresu kompetencji Zarządu należy: 

• koordynowanie działalności Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami 
Walnego Zebrania Członków; 

• uchwalanie rocznych planów działalności Stowarzyszenia; 
• uchwalanie regulaminów określających zasady i formy działania biura Stowarzyszenia; 
• zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia; 
• zwoływanie posiedzeń Walnego Zebrania Członków; 
• składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków; 
• występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskami o nadanie godności członka 

honorowego; 
• podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjmowania lub skreślenia z listy członków 

Stowarzyszenia; 
• decydowanie we wszystkich sprawach niezastrzeżonych w kompetencjach Walnego Zebrania 

Członków. 
 

§21 
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia, odrębnym od Zarządu i niepodlegającym 
mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej. 
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§22 
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. 
 
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać 
z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 
podległości służbowej. 
 
Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby zatrudnione w Stowarzyszeniu. 
 
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo 
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; członkowie Komisji Rewizyjnej 
składają oświadczenie o niekaralności w ciągu 7 dni od wyboru. 
 

§23 
Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy: 

• przeprowadzenie przynajmniej 1 raz w roku kontroli całokształtu działania Stowarzyszenia; 
• składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z przeprowadzonych kontroli oraz 

wniosków o udzielenie absolutorium dotychczasowemu Zarządowi; 
• występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień. 

 
ROZDZIAŁ V 

Majątek i fundusze Stowarzyszenia 
 

§24 
Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze. Majątek Stowarzyszenia 
przeznaczony jest na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów jego działania. Majątkiem 
Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 
 

§25 
Na fundusze Stowarzyszenia składają się: 

• wpływy z wpisowego i składek członkowskich; 
• wpływy z działalności statutowej; 
• dotacje, subwencje, zapisy i darowizny. 

 
Stowarzyszenie może tworzyć wyodrębniony Fundusz Statutowy. Jego zwiększenie następuje poprzez 
odpis z wypracowanego przez Stowarzyszenie wyniku dodatniego osiągniętego na całokształcie 
działalności. 
Fundusz może też być zmniejszony w celu pokrycia wyniku ujemnego działalności statutowej. 
 
Stowarzyszenie nie przyjmuje wpłat gotówkowych w wysokości równej lub przekraczającej 15.000 
euro, w tym wpłat cząstkowych pochodzących z jednego źródła w okresie jednego roku. 
 

§26 
Zabrania się: 

• udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej 
członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają 
w związku małżeńskim 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 zwane dalej „osobami bliskimi”; 

• przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego 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; 

• wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich 
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich; 

• zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, 
członkowie jej 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 
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 
§27 

Zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjęte 
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania członków, po 
wcześniejszym zaopiniowaniu zmian przez Zarząd. 
 
W drugim terminie większością 2/3 głosów obecnych uprawnionych do głosowania członków 
Stowarzyszenia. 
 
Propozycje zmian statutu należy przedstawić członkom z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem 
przed zebraniem, na którym zostaną podjęte decyzje co do zaakceptowania zmian. 
 

§28 
W razie powzięcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków wybiera Komisję 
Likwidacyjną, która w myśl jego uchwały przeprowadzi likwidacje Stowarzyszenia i decyduje 
o przekazaniu majątku Stowarzyszenia. 
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