
1 

 

 

Statut Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka 

tekst jednolity uwzględniający zmiany uchwalone w dniu 23.02.2016 r. 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka, zwane dalej Stowarzyszeniem, 

działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz 

postanowień niniejszego statutu. 

 

§ 2 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków. 

§ 3 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

§ 4 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony. 

§ 5 

 Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o 

podobnych celach.  

 

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji  

§ 6  

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest działalność naukowa. 

W ramach celu podstawowego, celami szczegółowymi Stowarzyszenia są: 

 1. Wspieranie badań naukowych oraz rozwoju polskiej psychologii rozwoju człowieka.  

2. Integracja środowiska psychologów rozwojowych. 

 3. Upowszechnianie wiedzy i osiągnięć z zakresu psychologii rozwoju człowieka.  

4. Popularyzowanie wiedzy z zakresu psychologii rozwoju człowieka. 

 5. Promowanie osiągnięć polskich psychologów rozwojowych.  
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6. Wspierane rozwoju młodych naukowców. 

 

§ 7  

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  

a) Organizowanie konferencji i sympozjów edukacyjnych oraz konferencji i sympozjów 

naukowych. 

 b) Wydawanie czasopism, książek i materiałów audiowizualnych dotyczących zagadnień 

psychologii rozwoju człowieka oraz zagadnień pokrewnych. 

c) Wydawanie biuletynu w wersji elektronicznej, informującego o aktualnych wydarzeniach 

naukowych w kraju i za granicą oraz bieżących pracach Stowarzyszenia. 

d)  Prowadzenie prac nad doskonaleniem kształcenia studentów w zakresie psychologii 

rozwoju człowieka.  

e)  Prowadzenie warsztatów, szkoleń i kursów podnoszących kompetencje naukowe i 

praktyczne.  

f)  Prowadzenie działań  wspomagających  rozwój człowieka w biegu życia ( praca 

indywidualna i grupowa) 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3  Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność 

pożytku publicznego w pełnym zakresie wymienionym w par 7 ust 1. 

3. Stowarzyszenie nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności 

gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności. 

 

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia 

§ 8 

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

jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.  

2. Stowarzyszenie posiada członków:  

a) zwyczajnych,  

b) wspierających, 

 c) honorowych. 
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§ 9  

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży 

pisemną deklarację zawierającą rekomendację jednego członka Stowarzyszenia.  

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu 

dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.  

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna 

deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, 

która złoży pisemną deklarację.  

 4. Przyjęcia członków wspierających dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w 

ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. 

 5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła 

wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub polskiej psychologii rozwoju 

człowieka.  

6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków na 

wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia. 

 

§ 10 

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) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.  

§ 11 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:  

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,  

b) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,  

c) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,  

d) regularnego opłacania składek.  

e) uzyskania zgody Zarządu Stowarzyszenia na realizację działań podejmowanych w imieniu 

Stowarzyszenia. 
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§ 12 

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie mają biernego ani czynnego prawa wyborczego, 

mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza 

tym mają takie prawa jak członkowie zwyczajni.  

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 

przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 

§ 13 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:  

a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia przekazanej do 

Zarządu, 

 b) wykluczenia przez Zarząd:  

- z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych 

zobowiązań, przez okres przekraczający 2 lata,  

- z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał 

władz Stowarzyszenia,  

- ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.  

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,  

d) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.  

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje 

odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej 

uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. 

Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.  

3. Osoby wykluczone ze Stowarzyszenia tracą prawa członków Stowarzyszenia i nie 

przysługuje im prawo do zwrotu kosztów poniesionych z racji członkostwa w 

Stowarzyszeniu.  

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia 

§ 14 

Władzami Stowarzyszenia są:  

a) Walne Zebranie Członków,  

b) Zarząd, 
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 c) Komisja Rewizyjna.  

§ 15 

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu 

tajnym zwykłą większością głosów.  

2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, 

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. 

§ 16 

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w  zwykłą większością głosów osób 

obecnych na zebraniu – chyba, że inne postanowienia statutu przewidują odrębny tryb 

podejmowania decyzji.   

§ 17 

 Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.  

Walne Zebranie Członków 

§ 18 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 

 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.  

3. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i 

co cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze. 4. Walne Zebranie Członków obraduje według 

uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.  

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:  

a) z własnej inicjatywy,  

b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej, 

 c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia.  

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni 

od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało 

zwołane.  

7.    Walne Zebrania Członków Zarząd zwołuje zawiadamiając wszystkich 
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członków Stowarzyszenia pocztą elektroniczną, na adresy poczty elektronicznej wskazane 

przez nich jako adresy do korespondencji. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i 

miejsce posiedzenia oraz planowany porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany 

statutu Stowarzyszenia należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian. 

8.    Zaproszenie jest skuteczne jeżeli  zostało wysłane co najmniej 10 dni 

przed terminem Walnego Zebrania Członków. 

 

§ 19 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:  

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 

b) uchwalanie zmian Statutu, 

 c) wybór i odwoływanie Komisji Rewizyjnej, Zarządu oraz prezesa Zarządu,  

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

 e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,  

f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,  

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

h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego, 

 i) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych 

władz Stowarzyszenia.  

j) ustalanie wysokości składek członkowskich i sposobu ich poboru.  

Zarząd 

§ 20 

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z 

uchwałami Walnego Zebrania Członków. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.  

2. Zarząd składa się z minimum 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera 

dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.  

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. 

Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.  
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4. Członkami organu zarządzającego nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem 

za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.  

§ 21 

1. 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) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,  

f) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 

Komisja Rewizyjna 

§ 22 

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 

Stowarzyszenia. 

 2. Komisja Rewizyjna składa się z minimum 3 osób w tym przewodniczącego wybieranego 

na pierwszym posiedzeniu Komisji.  

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz 

w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.  

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani 

pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa.  

5. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

§ 23 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

 a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, 

 b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,  

c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i 

Zarządu Stowarzyszenia,  

d) wnioskowanie do Walnego Zebrania o udzielanie absolutorium Zarządowi,  
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e) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego 

bezczynności, 

 f) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania.  

 

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa 

§ 24 

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:  

a) składki członkowskie, 

 b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,  

 c) dotacje, subwencje,  

d) lokaty 

e/ dochody z działalności gospodarczej, 

f/ przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego. 

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

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

Zarząd.  

Sposób reprezentacji 

§ 25 

Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentowane jest przez dwóch członków Zarządu działających 

łącznie. 

 

                                                     Działalność gospodarcza 

                                                                   § 26 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Decyzje w przedmiocie 

podjęcia, zawieszenia i zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej 

podejmuje Zarząd. 

2. Cały dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może 

być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia. 
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                                                                                  § 27 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie: 

a/ 58.11.Z. Wydawanie książek; 

b/ 58.14.Z. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; 

c/ 58.19.Z. Pozostała działalność wydawnicza; 

d/ 59.11.Z. działalność związana z produkcją filmów, nagrań video i  programów 

telewizyjnych  

e/ 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 

humanistycznych 

f/ 74.90.Z  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

g/ 82.30.Z. Działalność związana z organizacją targów, wystaw, kongresów i konferencji 

h/ 85.59.B. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

i/ 85.60.Z. Działalność wspomagająca edukację 

j/ 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe 

§ 28 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków 

kwalifikowaną większością 2/3 głosów osób obecnych na zebraniu.  

§ 29 

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków 

kwalifikowaną większością 2/3 głosów osób obecnych na zebraniu.  

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa 

sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.  

Statut przyjęto uchwałą w dniu 23.02. 2016 r.  

 


