
 

Czy można zawiesić członkostwo w stowarzyszeniu? 

…można, ale wówczas, gdy przewiduje to statut stowarzyszenia. 

  

Kancelaria - Trzeci Sektor  

 OPINIA PRAWNA 

Wyjaśnienie: 

W statucie musi zostać uregulowane, w jakim trybie dokonuje się takiej czynności, a więc, czy to członek może złożyć 

podanie w tej sprawie np. do Zarządu, bo wyjeżdża na długi okres za granicę i nie jest w stanie pełnić wówczas 

swoich członkowskich obowiązków, czy jest to sankcja np. za niepłacenie składek czy nieprzestrzeganie innych 

postanowień statutu i decyduje o tym np. Zarząd, Komisja Rewizyjna, czy Sąd Koleżeński, bez udziału osoby, której 

członkostwo ma zostać zawieszone. 

Po podjęciu decyzji o zawieszeniu, członka przestają wiązać obowiązki członkowskie, a są to najczęściej: aktywne 

uczestnictwo w pracach i działalności Stowarzyszenia, przestrzeganie Statutu, i uchwał władz Stowarzyszenia oraz 

innych aktów wewnętrznych, regularne opłacanie składek członkowskich. 

Podobnie, przez okres zawieszenia nie będzie on miał uprawnień przysługujących każdemu członkowi 

stowarzyszenia, czyli np.: prawa do uczestniczenia w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków i prawa głosu 

odnośnie wszelkich podejmowanych na nim uchwał, biernego i czynnego prawa wyborczego w wyborach do władz 

stowarzyszenia, prawa do korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności stowarzyszenia, do zgłaszania 

Zarządowi wniosków, związanych z działalnością stowarzyszenia, czy do innych, bardziej specyficznych uprawnień 

konkretnych stowarzyszeń, zapisanych w ich statutach,  takich jak: noszenie odznaki organizacyjnej, dostępu do 

 wewnętrznych baz informacyjnych, czy korzystania z sal szkoleniowych stowarzyszenia. 

Pomimo, że zawieszony członek nie ma możliwości korzystania ze swoich praw, ani konieczności wykonywania 

obowiązków członkowskich, jedno się nie zmienia: wciąż jest członkiem stowarzyszenia i nie zostaje skreślony z listy 

członków. 

Jeżeli jesteś członkiem zarządu stowarzyszenia i masz możliwość podjęcia decyzji o zawieszeniu członka, pamiętaj, że 

nie będzie on musiał wówczas płacić składki, a jeżeli sam chcesz zawiesić swoje członkostwo, pamiętaj, że nie 

będziesz mógł brać udziału w Walnym Zebraniu Członków i kandydować do władz stowarzyszenia. 
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