
STATUT STOWARZYSZENIA
 AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ BONA FIDES

I. Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, zwane dalej „stowarzyszeniem”, działa na podstawie przepisów
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. zm.)

§ 2
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides.
2. Stowarzyszenie może używać następujących nazw skróconych: Stowarzyszenie Bona Fides, SAO Bona Fides.
3.  Stowarzyszenie  w  kontaktach  międzynarodowych  może  używać  angielskiej  nazwy  o  brzmieniu:  Bona  Fides
Association.

§ 3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 4
Stowarzyszenie zostaje utworzone na czas nieokreślony.

§ 5
1.  Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2.  Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Katowice.

§ 6
1.  Celem działalności stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju kultury polskiej, przejrzystości i uczciwości życia
publicznego, ochrony wolności, praw człowieka i swobód obywatelskich oraz prowadzenie działań wspomagających
rozwój  wolontariatu,  społeczności  lokalnych,  demokracji  i  społeczeństwa  obywatelskiego,  przeciwdziałanie  i
łagodzenie skutków bezrobocia, a także przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, wiek i wyznanie.
2.  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
3.  W zakres działalności nieodpłatnej wchodzą w szczególności następujące zadania:
a)  organizowanie  odczytów,  seminariów,  sympozjów,  warsztatów i  szkoleń,  jak  również  innych  form działalności
oświatowej oraz propagowanie i wymiana doświadczeń w zakresie objętym celami stowarzyszenia,
b) inicjowanie oraz wspieranie imprez kulturalnych,
c) działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznej,
d) monitorowanie działań władz samorządowych i innych instytucji,
e) udział w postępowaniach sądowych i administracyjnych w sprawach wynikających z celów statutowej działalności
Stowarzyszenia, a w szczególności w sprawach z zakresu ochrony praw i wolności obywatelskich oraz naruszania bądź
ograniczania prawa do informacji publicznej,
f) udzielanie wsparcia i pomocy prawnej,
g) podejmowanie i prowadzenie litygacji strategicznej spaw precedensowych,
h) składanie w interesie społecznym oraz w interesie osób trzecich petycji, skarg i wniosków w sprawach objętych
zakresem statutowej działalności Stowarzyszenia,
i) edukacja w zakresie praw człowieka,
j) prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej,
k) promocja idei wolontariatu i praca na rzecz jego rozwoju,
l) współpraca z osobami i  instytucjami krajowymi i  zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym
celami stowarzyszenia,
m)  skupianie  wokół  idei  stowarzyszenia  osób  zainteresowanych  jego  celem,  w  tym  przedstawicieli  środowisk
naukowych w kraju i za granicą.  
4.   W  zakres  działalności  odpłatnej,  w  przypadku  posiadania  niewystarczającej  ilości  środków  statutowych
przeznaczonych na pokrycie kosztów działań, wchodzi działalność wyszczególniona w ustępie §6 ust. 3 punkty a, b, c,
d, i, j. 

§ 7
1. Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe na działalność statutową w sposób określony w art. 33 ustawy – Prawo o
stowarzyszeniach, w szczególności z:
a) składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów, dotacji,
c) dochodów z majątku stowarzyszenia,
d) ofiarności publicznej,
e) dochodów z własnej działalności statutowej,



f) działalności gospodarczej.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie:  
a) wydawanie książek 58.11.Z,
b) pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z,
c) działalność prawnicza 69.10.Z,
d) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z,
e) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane 80.42.B
f) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B,
g) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana 94.99.Z. 
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w następujących dziedzinach:
a) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z,
b) sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach 47.89.Z
c) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 47.91,
d) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 47.99
e) wydawanie książek 58.11.Z,
f) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 63.99.Z
g) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 72.20.Z
h) badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z
i) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z
j) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B
k) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z
l) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.61.Z
m) sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.65.Z
n) sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach 47.82.Z
o) działalnośc związana z oprogramowaniem 62.01.Z
p) działalność portali internetowych 63.12.Z
r) działalność prawnicza 69.10.Z
s) działalność organizatorów turystyki 79.12.Z
t) nauka języków obcych 85.59.A
u) produkcja gier i zabawek 32.40.Z

II. Prawa i obowiązki członków stowarzyszenia

§ 8
Członkami zwyczajnymi stowarzyszenia, zwanymi dalej członkami, mogą być osoby fizyczne krajowe i zagraniczne
niezależnie od miejsca ich zamieszkania, które ukończyły 18 lat oraz akceptują i pragną wspierać cele stowarzyszenia
oraz  aktywnie  uczestniczyć  w  jego  działalności,  a  zostaną  przyjęte  w  poczet  członków  uchwałą  Zarządu,  za
rekomendacją członka stowarzyszenia. 

§ 9
1.  Członkiem wspierającym  stowarzyszenia  może  zostać  osoba  fizyczna  krajowa  lub  zagraniczna,  niezależnie  od
miejsca jej zamieszkania, bądź osoba prawna krajowa lub zagraniczna, niezależnie od miejsca siedziby, wspierająca
działalność stowarzyszenia, która zostanie zaproszona przez Zarząd do przystąpienia do stowarzyszenia w charakterze
członka wspierającego. 
2. Członkiem honorowym stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna krajowa lub zagraniczna, niezależnie od miejsca
jej  zamieszkania,  ciesząca  się  szczególnym  prestiżem,  wybitnie  zasłużona  dla  stowarzyszenia,  która  zostanie
zaproszona przez Zarząd do przystąpienia do stowarzyszenia w charakterze członka honorowego. 
3.  Członek  wspierający  oraz  członek  honorowy  stowarzyszenia  ma  prawo  uczestniczenia  w  Walnym  Zebraniu
Członków z głosem doradczym, bez czynnego i biernego prawa wyborczego.
4. Członek wspierający oraz członek honorowy stowarzyszenia zwolniony jest z obowiązku opłacania składek.

§ 10
1. Członkiem stowarzyszenia zostaje osoba, która spełnia warunki określone w § 8 statutu, złożyła stosowną deklarację
przystąpienia do stowarzyszenia. Zarząd po weryfikacji wzmiankowanych warunków, niezwłocznie wpisuje przyjętą
osobę na Listę członków stowarzyszenia.
2. W przypadku stwierdzenia przez Zarząd niespełniania kryteriów, o których mowa w § 8 Zarząd odmawia wpisu na
Listę  członków  stowarzyszenia.  Od  uchwały  Zarządu  odmawiającej  wpisu  na  Listę  członków  stowarzyszenia
przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rady Stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

§ 11
Założyciel stowarzyszenia jest członkiem zwyczajnym stowarzyszenia.



§ 12
Każdy członek stowarzyszenia ma prawo wybierać i być wybierany do władz stowarzyszenia.

§ 13
1.   Członek  stowarzyszenia,  członek  wspierający  i  członek  honorowy  ma  prawo  uczestniczyć  w  działalności
stowarzyszenia.
2.  Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków, jednakże do prowadzenia swych
spraw może zatrudniać pracowników.
3.  W Stowarzyszeniu niedozwolone jest:
a)  udzielanie  pożyczek  lub  zabezpieczanie  zobowiązań  majątkiem Stowarzyszenia  w  stosunku do  jego  członków,
członków  organów  lub  pracowników  oraz  osób,  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, zwanych dalej "osobami bliskimi",
b) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 
c) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego 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,
d) zakup 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. 

§ 14
Obowiązkiem członków stowarzyszenia jest  czynne uczestnictwo w działalności  stowarzyszenia,  opłacanie składek
oraz przestrzeganie statutu i uchwał władz stowarzyszenia.

§ 15
1. Utrata członkostwa następuje poprzez dobrowolne wystąpienie ze stowarzyszenia, co winno zostać zdeklarowane na
piśmie i doręczone Zarządowi, a także przez wykluczenie ze stowarzyszenia uchwałą Zarządu z powodu:
a) nieprzestrzegania statutu lub uchwał władz stowarzyszenia,
b) niepłacenia składek przez okres jednego roku,
c) działania na szkodę stowarzyszenia.
2. Od uchwały o utracie członkostwa stowarzyszenia tracącemu członkostwo przysługuje prawo wniesienia odwołania
do Rady Stowarzyszenia w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
3. Do czasu rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust. 2 członkostwo osoby odwołującej się ulega zawieszeniu.

III. Władze stowarzyszenia

§ 16
Władzami stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3. Rada Stowarzyszenia.

§ 17
1.  Uchwały  władz  stowarzyszenia  zapadają  bezwzględną  większością  głosów  oddanych,  jeżeli  statut  nie  stanowi
inaczej. 
2. Uchwały co do zmiany statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia zapadają większością 3/4 głosów oddanych.

§ 18
1. Najwyższym organem stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. W głosowaniu na Walnym Zebraniu każdemu członkowi stowarzyszenia przysługuje jeden głos.

§ 19
1. Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie zmian statutu,
b) określanie długoterminowej strategii działania stowarzyszenia,
c) powołanie i odwoływanie członków Zarządu oraz Rady Stowarzyszenia, 
d) ocena pracy Zarządu i Rady Stowarzyszenia i udzielenie pokwitowania z wykonywanych obowiązków,
e) zatwierdzanie regulaminu pracy Rady Stowarzyszenia i Zarządu,
f)  podejmowanie  uchwał  w  sprawie  rozwiązania  stowarzyszenia,  a  także  w  sprawie  przystąpienia  do  związku
stowarzyszeń lub innej organizacji,
g) podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych przez Zarząd stowarzyszenia lub Radę Stowarzyszenia



bądź 1/3 zwyczajnych członków stowarzyszenia.

§ 20
1. Walne Zebranie Członków może działać jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się raz do roku, nie później niż do końca września danego roku.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków wysłuchuje sprawozdania Zarządu i Rady Stowarzyszenia z działalności i
podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia pokwitowania z wykonywania przez nich obowiązków, a także podejmuje
uchwały w sprawach strategii działania stowarzyszenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Stowarzyszenia
albo na wniosek co najmniej 1/3 zwyczajnych członków stowarzyszenia.
5. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków mogą być jedynie sprawy wskazane we wniosku
o zwołanie.
6. O zwołaniu Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków listownie lub faksem, na dwa tygodnie przed
wyznaczoną datą Walnego Zebrania Członków.
7. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie, nie później niż 14 dni po
terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają bez względu na ilość obecnych członków.

§ 21
1. Organem wykonawczym stowarzyszenia jest Zarząd.
2.  Zarząd składa się z trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, wybieranych przez Walne Zebranie Członków w
głosowaniu tajnym na okres wspólnej kadencji, która wynosi 3 lata. Wspólna kadencja Zarządu oznacza, że mandat
członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów
pozostałych członków Zarządu.
3.  W  przypadku  zmniejszenia  się  liczby  członków  Zarządu  do  dwóch  członków  z  jakichkolwiek  przyczyn,  w
szczególności  w wyniku  śmierci  członka  Zarządu,  jego  odwołania  lub  ustąpienia  przed  końcem kadencji,  Zarząd
funkcjonuje w zmniejszonym składzie, do czasu wyboru nowego członka Zarządu przez Walne Zebranie Członków,
który winien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż na najbliższym zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków. 
4.  Członkiem Zarządu nie może zostać wybrana osoba pełniąca funkcję członka Rady Stowarzyszenia oraz  osoba
skazana  prawomocnym  wyrokiem  za  przestępstwo  umyślne  ścigane  z  oskarżenia  publicznego  lub  przestępstwo
skarbowe. 

§ 22
Do zadań Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością stowarzyszenia, w tym w szczególności:
a) reprezentacja stowarzyszenia wobec osób trzecich,
b) ustalanie wysokości i terminów płatności składek członkowskich,
c) zatrudnianie pracowników,
d) ustanawianie pełnomocników,
e) ustanowienie dyrektora,
f) wszelkie inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów stowarzyszenia.

§ 23
1. Dla reprezentacji stowarzyszenia konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
2. Pełnomocnik Zarządu reprezentuje stowarzyszenie w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa.
3. Wszelkie inne sprawy dotyczące działalności Zarządu reguluje Regulamin pracy Zarządu zatwierdzony przez Walne
Zebranie Członków.

§ 24
1. Zarząd może ustanowić Dyrektora do prowadzenia spraw stowarzyszenia.
2. Dyrektor prowadzi sprawy stowarzyszenia na podstawie i zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.

§ 25
1. Rada Stowarzyszenia jest organem kontroli wewnętrznej stowarzyszenia.
2. Rada Stowarzyszenia składa się z minimum dwóch a maksimum pięciu członków wybieranych przez Walne Zebranie
Członków w głosowaniu tajnym na okres 3 lat.
3. W Radzie Stowarzyszenia nie mogą zasiadać osoby zasiadające jednocześnie w Zarządzie Stowarzyszenia, osoby
pozostające w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku powinowactwa, pokrewieństwa lub podległości
służbowej z członkiem Zarządu Stowarzyszenia oraz osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane  z  oskarżenia  publicznego  lub  przestępstwo  skarbowe.  Członkom Rady Stowarzyszenia  z  tytułu  pełnionej
funkcji nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 26
1. Zadaniem Rady Stowarzyszenia jest kontrola całokształtu działalności Zarządu stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Rady Stowarzyszenia należy ponadto:



a) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, o których mowa w § 10 ust. 2 oraz w § 15 ust. 2,
b) podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych przez Zarząd.

IV. Postanowienia końcowe

§ 27
1.  Uchwała  o  rozwiązaniu  stowarzyszenia  może  zostać  podjęta  przez  Walne  Zebranie  Członków większością  3/4
głosów  oddanych.  W  przypadku  podjęcia  uchwały  o  rozwiązaniu  stowarzyszenia  przeprowadzona  zostanie  jego
likwidacja.
2. Likwidację stowarzyszenia przeprowadzi Zarząd lub wskazane przez niego osoby.
3.  Majątek pozostały po likwidacji  stowarzyszenia  zostanie przekazany na rzecz  organizacji,  której  cele  statutowe
obejmują jeden z celów stowarzyszenia.

§ 28
W sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  statucie  mają  zastosowanie  odpowiednie  przepisy  ustawy z  dnia  7
kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach.


