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STATUT 
 
 

Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Tarnów 

 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

1. Tworzy się stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Tarnów, zwane 

dalej Stowarzyszeniem. 

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Tarnów. 

3. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może również 

działać poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§ 2. 

1. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej prawa 

oraz w oparciu o niniejszy statut. 

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest wpisane do Krajowego Rejestru 

Sądowego. 

 

§ 3. 

Czas działania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

 

§ 4. 

Stowarzyszenie używa oznak i pieczęci na zasadach określonych w odrębnych przepisach,               

w tym uchwałach właściwych władz Stowarzyszenia. 

 

§ 5. 

Stowarzyszenie może tworzyć sekcje, koła i zespoły, w celu usprawnienia realizacji zadań,               

o których mowa w § 5, popularyzacji działalności Stowarzyszenia w środowiskach szkolnych 

i lokalnych, oraz w każdym przypadku, gdy przyczyni się to do lepszego funkcjonowania 

Stowarzyszenia. 
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Cele Stowarzyszenia i sposoby realizacji 

 

§ 5. 

Celem Stowarzyszenia jest: 

a/ podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju różnych dziedzin życia społecznego-

kulturalnego Gminy Tarnów i jej okolicy i ich propagowanie, w tym współudział                      

w organizacji i finansowaniu imprez okolicznościowych o charakterze lokalnym, 

regionalnym, krajowym i ponadnarodowym; 

b/ zbieranie materiałów archiwalnych, etnograficznych i zabytków związanych z bogatą 

historią Gminy Tarnów i jej okolic i opracowanie ich w formie artykułów, broszur, 

monografii i innych form publikacji, w tym elektronicznej, przez zainteresowane osoby, 

zwłaszcza pracowników naukowych; 

c/ pielęgnowanie zdobyczy kulturalnych regionu, praca nad dalszym ich rozwojem                     

i pomnażaniem, działalność edukacyjna w zakresie lokalnego dorobku kulturalnego, 

walorów środowiska naturalnego oraz dziedzictwa narodowego, wyrównywania szans 

edukacyjnych dzieci i młodzieży; 

d/ nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z rodakami za granicą, zwłaszcza na 

wschodzie, pomoc rzeczowa i finansowa Polakom na obczyźnie, organizacja wycieczek 

turystycznych i kulturoznawczych, pobytów wakacyjnych w Polsce i za granicą, spotkań, 

konferencji, publikacja materiałów w formie, o jakiej mowa w lit. b; 

e/ nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z samorządami i podobnymi organizacjami 

działającymi w innych państwach, zwłaszcza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

organizacja wymian międzynarodowych, wycieczek, spotkań, konferencji, publikacje               

w językach obcych, prezentacje lokalnego dorobku kulturalnego i dziedzictwa 

narodowego; 

f/ pomoc w opracowaniu założeń, planów, projektów i dokumentacji w dziedzinie kultury, 

historii i turystyki celem ewentualnego włączenia ich do samorządowych i państwowych 

planów rozwoju Gminy Tarnów i okolicy; 

g/ współpraca z innymi podobnymi stowarzyszeniami i innymi organizacjami 

pozarządowymi, zwłaszcza działającymi na terenie Gminy Tarnów, oraz wzajemna 

pomoc, w szczególności przez wspólną organizację imprez środowiskowych                               

i okolicznościowych, rzetelne informowanie partnerów, wspólne występowanie                       

w konkursach grantowych i realizację projektów oraz działalność promocyjną; 

h/ informowanie członków Stowarzyszenia i mieszkańców Gminy Tarnów i okolic                     

o sytuacji i działalności Stowarzyszenia, zwłaszcza przez organizację imprez 

okolicznościowych, odczytów, konferencji, publikację materiałów, o których mowa w lit. 

b, d i e; 

i/ popularyzacja wartości przyrodniczych i walorów krajoznawczo-turystycznych Gminy 

Tarnów i okolic; 

j/ popieranie i upowszechnianie działań na rzecz ochrony środowiska, 

k/ organizacja pomocy rzeczowej i finansowej dla mieszkańców gminy, w szczególności 

osób starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz zapewnienie im opieki przewidzianej 

odrębnymi przepisami. 
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§ 6. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele, odpłatnie bądź nieodpłatnie, w szczególności przez: 

a/ organizowanie konferencji, spotkań, wymian, odczytów, pogadanek, wycieczek, 

wystaw, zjazdów i innych imprez: 

b/ współpracę z Urzędem Gminy Tarnów, innymi właściwymi krajowymi i zagranicznymi 

organami administracji publicznej oraz krajowymi i zagranicznymi organizacjami 

pozarządowymi w sprawach realizacji celów Stowarzyszenia; 

c/ działalność wydawniczą popularyzującą Gminę Tarnów oraz upowszechnianie tych 

wydawnictw; 

d/ organizowanie i wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz środowiska lokalnego,                 

w tym zmierzających do zachowania lub poprawy stanu środowiska naturalnego, 

zapobiegania patologiom społecznym, wyrównywania szans edukacyjnych, organizacji 

czasu wolnego dzieci i młodzieży i czynny udział w tych inicjatywach,  

e/ gromadzenie środków pieniężnych ze wszystkich prawnie dopuszczalnych źródeł na 

realizację zadań Towarzystwa, o których mowa w § 5; 

f/ organizację pomocy rzeczowej i finansowej dla Polaków mieszkających poza granicami 

Rzeczpospolitej Polskiej, zbiórki żywności, odzieży i innych przedmiotów, 

zabezpieczenie transportu i dystrybucji przekazywanej pomocy, 

g/ utworzenie i prowadzenie ośrodków przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca 2004                

o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), w szczególności ośrodków 

wsparcia. 

 

§ 7. 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie, w jakim pozostaje to             

w związku z celami Stowarzyszenia, o których mowa w § 5, w obszarze: 

- pozostałego drukowania (PKD 18.11.Z), 

- działalności usługowej związanej z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z), 

- introligatorstwa i podobnych usług (PKD 18.14.Z), 

- sprzedaży hurtowej niewyspecjalizowanej (PKD 46.90.Z), 

- sprzedaży detalicznej książek prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z), 

- sprzedaży detalicznej gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach (PKD 47.62.Z), 

- sprzedaży detalicznej nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona                                   

w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z), 

- pozostałego transportu lądowego pasażerskiego, gdzie indziej niesklasyfikowanego (PKD 

49.39.Z), 

- transportu drogowego towarów (PKD 49.41.Z), 

- działalności usługowej wspomagającej transport lądowy (PKD 52.21.Z), 

- obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 

55.20.Z), 

- ruchomych placówek gastronomicznych (PKD 56.10.B), 

- wydawania książek (PKD 58.11.Z), 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrvgayteobzgiyq
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- wydawania czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z), 

- pozostałej działalności wydawniczej (PKD 58.19.Z), 

- działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 

59.11.Z), 

- działalności postprodukcyjnej związanej z filmami, nagraniami wideo i programami 

telewizyjnymi (PKD 59.12.Z), 

- działalności związanej z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 

(PKD 59.13.Z), 

- działalności związanej z projekcją filmów (PKD 59.14.Z), 

- przetwarzania danych; zarządzania stronami internetowymi (hosting) i podobnej działalności 

(PKD 63.11.Z), 

- działalności portali internetowych (PKD 63.12.Z), 

- działalności agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z), 

- pozostałej działalności usługowej w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej 

(PKD 63.99.Z), 

- wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), 

- badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 

(PKD 72.20.Z), 

- działalności agencji reklamowych (PKD 73.11.Z), 

- pośrednictwa w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 

73.12.B), 

- pośrednictwa w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 

(PKD 73.12.C), 

- działalności fotograficznej (PKD 74.20.Z), 

- działalności związanej z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z), 

- pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, gdzie indziej 

niesklasyfikowanej (PKD 74.90.Z), 

- wynajmu i dzierżawy samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z), 

- wynajmu i dzierżawy pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 

(PKD 77.12.Z), 

- wypożyczania i dzierżawy sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z), 

- wypożyczania kaset wideo, płyt CD, DVD itp. (PKD 77.22.Z), 

- wynajmu i dzierżawy maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z), 

- działalności agentów turystycznych (PKD 79.11.A), 

- działalności pośredników turystycznych (PKD 79.11.B), 

- działalności organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z), 

- działalności w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B), 

- pozostałej działalności usługowej w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej 

(PKD 79.90.C), 



5 

 

- działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z), 

- pozaszkolnych form edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z), 

- pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 

85.59.B), 

- działalności związanej z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z), 

- działalności wspomagającej wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z), 

- działalności obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z), 

- działalności bibliotek (PKD 91.01.A), 

- działalności historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (PKD 

91.03.Z), 

- pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (PKD 93.29.Z), 

- działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 

94.99.Z). 

  

§ 8. 

1. Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy swoich członków. 

2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz zlecać poszczególne zadania 

wyspecjalizowanym podmiotom w celu zapewnienia właściwej realizacji celów, o których 

mowa w § 5. 

 

Członkowie Stowarzyszenia 

 

§ 9. 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być polska albo zagraniczna osoba 

fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełnię praw publicznych, i zgłosiła na piśmie 

wolę czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia, oraz wyraziła wolę związania się 

statutem Stowarzyszenia i zobowiązała do przestrzegania jego postanowień, a Zarząd 

zaakceptuje jej kandydaturę. Ponadto osoba ta musi uzyskać rekomendację co najmniej 

dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

2. Akceptacja, o której mowa w pkt 1 zd. 1 in fine, następuje w drodze uchwały Zarządu. 

Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje w chwili podjęcia uchwały 

Zarządu. 

3. Członkiem Stowarzyszenia może być także osoba fizyczna, która w dniu złożenia 

wniosku nie ukończyła 18 roku życia, bądź która nie posiada pełnej zdolności do 

czynności prawnych. Osoba ta obowiązana jest dołączyć do wniosku pisemną zgodę 

przedstawiciela ustawowego na przystąpienie do Stowarzyszenia. 

4. Członkowie, o których mowa w pkt 3, do czasu osiągnięcia pełnoletności bądź uchylenia 

orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu, nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego 

do władz Stowarzyszenia oraz nie mogą wykonywać prawa głosu podczas Walnego 

Zgromadzenia Członków. 
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§ 10. 

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być polska albo zagraniczna osoba fizyczna, 

osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której 

ustawa lub inny właściwy akt prawny przyznaje zdolność prawną. Przepisy § 9 pkt 1, 2 i 4 

stosuje się odpowiednio. 

 

§ 11. 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być polska albo zagraniczna osoba 

fizyczna, szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, której Zarząd nada taki tytuł. 

2. Zarząd nadaje tytuł członka honorowego uchwałą podjętą bezwzględną większością 

głosów wszystkich członków Zarządu, na wniosek co najmniej jednej trzeciej członków 

zwykłych Stowarzyszenia. 

3. Wniosek, o którym mowa w pkt 2, może obejmować tylko jedną osobę. 

4. W ciągu roku obrachunkowego można nadać nie więcej niż cztery tytuły członka 

honorowego. 

 

§ 12. 

Członek zwyczajny ma prawo brać udział we wszystkich inicjatywach podejmowanych przez 

Stowarzyszenie, a w szczególności: 

a/ korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, 

b/ brać udział w Walnych Zgromadzeniach Członków, z prawem głosu, 

c/ wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i działalności Stowarzyszenia, 

d/ posiadać legitymację członkowską i nosić przyznane przez Stowarzyszenie odznaki                      

i wyróżnienia, 

e/ korzystać z możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie. 

          

§ 13. 

1. Członkowie wspierający i honorowi oraz członkowie, o których mowa w § 9 pkt 3 zd. 

pierwsze, posiadają uprawnienia określone w § 12 lit c-e, oraz mogą brać udział                       

w Walnych Zgromadzeniach Członków bez prawa głosowania, z zachowaniem prawa 

zabierania głosu. 

2. Członkowie wspierający obowiązani są do regularnego wywiązywania się                                 

z zadeklarowanych świadczeń. 

 

§ 14. 

1. Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są: 

a/ swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia, 

b/ dbać o dobre imię Stowarzyszenia, 

c/ popierać i wspierać w miarę możliwości inicjatywy podejmowane przez Stowarzyszenie, 
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d/ przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień statutu oraz 

wydanych na jego podstawie aktów właściwych władz Stowarzyszenia, 

e/ regularnie opłacać składki członkowskie. 

2. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku ponoszenia składek członkowskich. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zarząd może, na wniosek członka, zwolnić 

go na czas określony z obowiązku ponoszenia składek członkowskich. 

 

 

§ 15. 

1. Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje wskutek: 

a/ śmierci, 

b/ ubezwłasnowolnienia całkowitego, 

c/ stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu popełnienia przestępstwa umyślnego 

ściganego z oskarżenia publicznego, 

d/ utraty praw publicznych stwierdzonej prawomocnym wyrokiem sądu 

e/ złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji, 

f/ wykluczenia uchwałą Zarządu. 

2. Podstawą wykluczenia członka, o którym mowa w pkt 1 lit. f, jest: 

a/ działalność sprzeczna ze statutem Stowarzyszenia lub aktami wydanymi na jego podstawie 

przez właściwe władze Stowarzyszenia, 

b/ działalność skierowana przeciw Stowarzyszenia, 

c/ nieusprawiedliwiony, powtarzający się brak udziału w działalności Stowarzyszenia, 

d/ zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez co najmniej dwa kolejne okresy składkowe, 

e/ powtarzające się niewywiązywanie z zadeklarowanych świadczeń przez członka 

wspierającego. 

3. Uchwałę w przedmiocie wykluczenia członka Zarząd podejmuje bezwzględną 

większością głosów członków Zarządu. Odpis uchwały doręcza się wykluczonemu 

członkowi za potwierdzeniem odbioru. Przepisy rozdziału 8 działu I Kodeksu 

postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. 

 

§ 16. 

1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do 

Walnego Zgromadzenia Członków. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia 

odpisu uchwały za pośrednictwem Prezesa Zarządu. 

2. Odwołanie rozpatruje najbliższe Walne Zgromadzenie Członków, które w głosowaniu 

tajnym podejmuje decyzję w przedmiocie podtrzymania uchwały Zarządu bądź jej 

uchylenia. 

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna. 
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4. Uchylenie uchwały Zarządu skutkuje przywróceniem praw członkowskich w wymiarze 

obowiązującym w chwili wykluczenia. W okresie od doręczenia odpisu uchwały Zarządu 

do jej uchylenia prawa członkowskie uważa się za zawieszone. 

5. W przypadku podtrzymania uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia bądź 

niezłożenia w terminie odwołania wykluczenie uznaje się za dokonane z dniem 

doręczenia odpisu uchwały Zarządu o wykluczeniu. 

 

§ 17. 

Wysokość wpisowego i składek członkowskich, oraz termin ich płatności ustala Walne 

Zgromadzenie Członków. 

 

Władze Stowarzyszenia 

 

§ 18. 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a/ Walne Zgromadzenie Członków, 

b/ Zarząd, 

c/ Komisja Rewizyjna. 

2. Walne Zgromadzenie Członków może powołać Komisję Dyscyplinarną lub Sąd 

Koleżeński, a także Radę Programową. 

 

§ 19. 

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej (władz wybieralnych) trwa 5 lat, z możliwością 

reelekcji. 

2. Wyboru członków władz wybieralnych Stowarzyszenia dokonuje się zwykłą większością 

głosów. Kandydatów do władz wybieralnych przedstawiają członkowie Stowarzyszenia. 

 

§ 20. 

1. O ile postanowienia szczególne statutu nie wskazują inaczej, uchwały Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

członków tych organów. 

2. W przypadku równej ilości głosów decyduje odpowiednio głos Prezesa Zarządu                         

i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

 

Walne Zgromadzenie Członków 

 

§ 21. 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków. 

2. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Prezesa Zarządu co najmniej raz na 

12 miesięcy, w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego. Termin, 

miejsce i proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków podaje Prezes 

Zarządu do wiadomości członków Stowarzyszenia najpóźniej na 21 dni przed terminem 

Zgromadzenia. 
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3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Prezes Zarządu Stowarzyszenia 

na wniosek: 

1) co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej, 

2) co najmniej połowy członków Zarządu, 

3) co najmniej połowy członków zwykłych Stowarzyszenia. 

4. Osoby, na wniosek których zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, 

wraz z wnioskiem obowiązane są przedstawić miejsce, czas i proponowany porządek 

obrad oraz określić źródło finansowania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Członków. 

5. Prezes Zarządu zawiadamia członków Stowarzyszenia o terminie, miejscu                                   

i proponowanym porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków 

najpóźniej 14 dni przed jego terminem. 

 

§ 22. 

1. W Walnym Zgromadzeniu Członków powinna uczestniczyć co najmniej połowa 

członków zwykłych Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział 

członkowie honorowi i wspierający oraz goście zaproszeni przez Zarząd. 

2. Jeżeli liczba członków zwykłych obecnych na Walnym Zgromadzeniu nie osiągnie 

wymaganej połowy, Prezes Zarządu zarządza godzinną przerwę, po upływie której Walne 

Zgromadzenie zbiera się ponownie i może skutecznie obradować bez względu na liczbę 

uczestników. 

3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy w szczególności: 

a/ wybór przewodniczącego obrad, 

b/ uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków, 

c/ uchwalenie programu działania Stowarzyszenia, 

d/ uchwalenie zmian statutu Stowarzyszenia, 

e/ ustalanie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

f/ wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

g/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

h/ udzielenie absolutorium Zarządowi, 

i/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia, 

j/ rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu, 

k/ zatwierdzenie planu finansowego przedstawionego przez Zarząd, 

l/ podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia. 

 

 

§ 23. 

1. Z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w statucie, uchwały Walnego Zgromadzenia 

Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

członków zwykłych Stowarzyszenia, w głosowaniu jawnym. Walne Zgromadzenie 

Członków, uchwałą podjętą w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, może 

zadecydować, że głosowanie odbędzie się w sposób tajny. 

2. Odwołanie członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wymaga bezwzględnej większości 

głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwykłych Stowarzyszenia. 

3. Każdemu członkowi przysługuje jeden niepodzielny głos. 

4. Głos może być wykonywany wyłącznie osobiście. 
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Zarząd 

 

§ 24. 

1. Zarząd składa się z trzech do siedmiu członków, w tym Prezesa Zarządu, Sekretarza                   

i Skarbnika. 

2. Członkiem Zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych oraz spełniająca warunki określone w § 9 pkt 1. 

3. Liczbę członków Zarządu ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie Członków, przed 

przystąpieniem do głosowania w sprawie wyboru członków władz wybieralnych 

Stowarzyszenia. 

4. W przypadku wyboru co najmniej czterech członków Zarządu, można ustanowić 

Viceprezesa Zarządu. W przypadku wyboru co najmniej sześciu członków Zarządu, 

można ustanowić dwóch Viceprezesów Zarządu. 

§ 25. 

1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach, w terminie 10 dni od 

wyborów. 

2. Do kompetencji Zarządu należy: 

a/ prowadzenie spraw Stowarzyszenia, 

b/ reprezentacja Stowarzyszenia w sposób określony w § 26, 

c/ uchwalenie regulaminu prac zarządu, 

d/ przyjmowanie nowych członków, 

e/ zatrudnianie pracowników, 

f/ opracowanie projektów planu finansowego, programu i harmonogramu działania 

Stowarzyszenia. 

 

§ 26. 

Członkowie Zarządu, z zastrzeżeniem § 28 pkt 5, obowiązani są osobiście prowadzić sprawy 

Stowarzyszenia, w szczególności prowadzić sprawy bieżące, dokumentować działalność 

Stowarzyszenia, czuwać nad bezpieczeństwem zgromadzonych danych osobowych oraz 

majątku Stowarzyszenia, nawiązywać i podtrzymywać współpracę krajową                                        

i międzynarodową oraz przyczyniać się do wzrostu roli Stowarzyszenia. 

 

§ 27. 

1. Stowarzyszenie reprezentuje i oświadczenia woli w jego imieniu składa Prezes Zarządu 

albo dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym, jeżeli powołano, co najmniej 

jeden Viceprezes Zarządu. 

2. Zarząd może w drodze jednogłośnie podjętej uchwały udzielić prokury jednoosobowej 

bądź łącznej. 

3. Członek Zarządu nie może udzielić pełnomocnictwa do dokonywania czynności 

związanych z reprezentacją bez uzyskania zgody Zarządu wyrażonej w formie uchwały. 

4. Komisja Rewizyjna reprezentuje Stowarzyszenie w umowach z członkami Zarządu. 

 

§ 28. 
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1. Dokumentację i korespondencję podpisuje Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Viceprezes 

Zarządu Stowarzyszenia, albo upoważniony członek Zarządu Stowarzyszenia. 

2. Zarząd może w regulaminie prac Zarządu dokonać podziału czynności, z uwzględnieniem 

prawidłowej realizacji celów oraz osobistych kwalifikacji członków Zarządu.                          

W przypadku dokonania podziału czynności dokumentację i korespondencję w ramach 

przydziału obowiązków podpisuje właściwy członek Zarządu, z powiadomieniem Prezesa 

Zarządu. 

3. Sekretarz protokołuje posiedzenia Zarządu i przechowuje oryginały uchwał i protokołów 

oraz wydaje ich odpisy i wyciągi oraz prowadzi dokumentację bieżącą Stowarzyszenia. 

4. Skarbnik odpowiada za dokumentację finansową i księgową oraz prowadzi właściwe 

księgi rachunkowe i inwentarzowe. 

5. Sekretarz i Skarbnik mogą zlecić prowadzenie dokumentacji w zakresie wskazanym w pkt 

3 i 4 wyspecjalizowanym podmiotom. Nie wyłącza to osobistej odpowiedzialności 

wskazanych osób za prawidłowe wypełnienie powyższych obowiązków. 

6. Prezes Zarządu ma prawo udzielić wyróżnienia, pochwały albo nagany, po zasięgnięciu 

opinii Zarządu. 

 

Komisja Rewizyjna 

 

§ 29. 

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków wybieranych przez Walne 

Zgromadzenie Członków. Przepis § 24 pkt 3 stosuje się odpowiednio. 

2. Komisja Rewizyjna, na pierwszym posiedzeniu w terminie 10 dni od wyborów, wybiera 

Przewodniczącego Komisji i jego zastępcę oraz uchwala swój regulamin. 

3. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

 

§ 30. 

 

Komisja Rewizyjna: 

a) kontroluje bieżącą pracę Stowarzyszenia, 

b) składa wnioski w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na Walnym 

Zgromadzeniu Członków, 

c) reprezentuje Stowarzyszenie w umowach z członkami Zarządu, 

d) w uzasadnionych przypadkach dokonuje wyboru podmiotu mającego zbadać 

sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia pod kątem zgodności z przepisami                            

o rachunkowości. 

 

Komisja Dyscyplinarna lub Sąd Koleżeński 

 

§ 31. 

1. Walne Zgromadzenie Członków może, w drodze uchwały podjętej bezwzględną 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania, powołać Komisję Dyscyplinarną lub Sąd Koleżeński. 



12 

 

2. Uchwała o powołaniu Komisji Dyscyplinarnej lub Sądu Koleżeńskiego określa liczbę 

członków tych organów i okres sprawowania funkcji, z tym, że kadencja nie może być 

dłuższa niż pięć lat. 

3. Do kompetencji Komisji Dyscyplinarnej lub Sądu Koleżeńskiego należy: 

a/ kierowanie uwag do członków, którzy swoją postawą naruszają postanowienia statutu, 

w szczególności postępują w sposób uprawniający Zarząd do podjęcia uchwały                    

o wykluczeniu, 

b/ formułowanie wobec Zarządu nieformalnych wniosków w przedmiocie wykluczenia 

członków, 

c/ opiniowanie uchwał Zarządu w przedmiocie wykluczenia, 

d/ opiniowanie odwołań od uchwał Zarządu w przedmiocie wykluczenia, 

e/ opiniowanie uchwał Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium dla Zarządu, 

f/ czuwanie nad wysokim poziomem kultury osobistej członków Stowarzyszenia, 

g/ współpraca z pozostałymi władzami wybieralnymi Stowarzyszenia w zakresie 

przestrzegania przepisów prawa, postanowień statutu i aktów wydanych na ich 

podstawie przez właściwe władze Stowarzyszenia. 

4. Komisja Dyscyplinarna lub Sąd Koleżeński uchwalają swój regulamin. 

 

§ 32. 

Komisja Dyscyplinarna lub Sąd Koleżeński nie są organami odwoławczymi od decyzji władz 

wybieralnych Stowarzyszenia oraz Walnego Zgromadzenia Członków. 

 

Rada Programowa 

 

§ 33. 

1. Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy pięćdziesiąt osób, Walne 

Zgromadzenie Członków może powołać, w drodze uchwały powziętej bezwzględną 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania, Radę Programową, jako organ doradczy Zarządu. 

2. W skład Rady Programowej wchodzą: 

a/ członkowie Zarządu, 

b/ członkowie Komisji Rewizyjnej, 

c/ przedstawiciel Komisji Dyscyplinarnej lub Sądu Koleżeńskiego, jeżeli organ ten 

został powołany,  

d/ przedstawiciele członków zwyczajnych Stowarzyszenia i członków wspierających, 

e/ przedstawiciele członków honorowych Stowarzyszenia. 

3. Liczba członków Rady Programowej nie może przekraczać dwudziestu osób. 

4. Przedstawiciela Komisji Dyscyplinarnej lub Sądu Koleżeńskiego wybiera ten organ. 

Przedstawicieli członków zwyczajnych, członków wspierających oraz członków 
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honorowych, w równej liczbie, do maksymalnego limitu określonego w pkt 3, wybiera 

Walne Zgromadzenie Członków. 

5. Rada Programowa uchwala swój regulamin. 

 

§ 34. 

1. W razie zmniejszenia się składu władz wybieralnych oraz Komisji Dyscyplinarnej lub 

Sądu Koleżeńskiego w czasie trwania kadencji, organy te mogą uzupełnić swój skład                

w drodze kooptacji. 

2. W trybie określonym w pkt 1 można powołać nie więcej niż połowę członków organu. 

3. Osoby wybrane w trybie pkt 1 pełnią swoją funkcję do najbliższego Walnego 

Zgromadzenia Członków. 

4. Najbliższe Walne Zgromadzenia Członków dokonuje wyboru brakujących członków 

organów. Kadencja osób w ten sposób wybranych upływa wraz z kadencją pozostałych 

członków organu. 

 

Majątek Stowarzyszenia 

 

§ 35. 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z wpisowego, składek członkowskich, darowizn, 

spadków, zapisów, dotacji, grantów, dochodów z własnej działalności, ofiarności 

publicznej oraz innych prawnie dopuszczalnych źródeł. 

3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. Zarząd może powierzyć,                  

w formie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów członków Zarządu, 

zarządzanie majątkiem wyspecjalizowanemu podmiotowi. 

 

§ 36. 

1. Członkom Stowarzyszenia oraz członkom władz wybieralnych, Komisji Dyscyplinarnej 

lub Sądu Koleżeńskiego oraz Rady Programowej mogą być przyznawane diety i zwrot 

kosztów podróży za udział w pracach odpowiednich organów, na zasadach i w wysokości 

określonej w odrębnych przepisach. 

2. Zarząd Stowarzyszenia może przyznać nagrody specjalne w postaci pieniężnej lub 

rzeczowej członkom honorowym, wspierającym oraz tym członkom zwyczajnym, którzy 

wyróżniają się w pracy na rzecz Stowarzyszenia, a także członkom organów 

Stowarzyszenia. 

3. Członkom Zarządu nagrody, o których mowa w pkt 2, przyznaje Komisja Rewizyjna. 

 

§ 37. 

1. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy. 

2. Stowarzyszenie sporządza coroczny bilans. 
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Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§ 38. 

1. Uchwalenie nowego statutu lub jego zmiana przez Walne Zgromadzenie Członków 

wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków 

zwyczajnych Stowarzyszenia. 

2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana może być przedmiotem obrad Walnego 

Zgromadzenia Członków tylko wtedy, gdy sprawa ta została umieszczona w porządku 

obrad Zgromadzenia. Do wniosku o wprowadzenie uchwalenia nowego statutu bądź jego 

zmiany do porządku obrad należy dołączyć projekty stosownych uchwał. 

 

§ 39. 

1. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie Członków 

wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków 

zwyczajnych Stowarzyszenia. 

2. Rozwiązanie Stowarzyszenia może być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia 

Członków tylko wtedy, gdy sprawa ta została umieszczona w porządku obrad 

Zgromadzenia. Do wniosku o wprowadzenie rozwiązania Stowarzyszenia do porządku 

obrad należy dołączyć projekty stosownych uchwał. 

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków 

określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

 

 

 

 

 


