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STATUT

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. „Stowarzyszenie Rozwoju Orawy” zwane dalej w statucie „stowarzyszeniem”, działa na
podstawie przepisów Ustawy – Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 1393), innych ustaw obowiązujących w Polsce oraz na
podstawie niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie jest samorządnym i dobrowolnym zrzeszeniem osób fizycznych, mającym na
celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań zawartych w jego statucie.

§2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Jabłonka, a terenem działania obszar Rzeczpospolitej
Polskiej.
2. Czas działalności Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
3. Stowarzyszenie do realizacji celów statutowych może prowadzić działania również poza
granicami Rzeczypospolitej Polski, jeżeli nie narusza to przepisów prawa i zawartych umów
międzynarodowych.
4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o celach
zgodnych z celami stowarzyszenia.
5. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
6. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego, który wraz nazwą korzysta
z ochrony prawnej.
7. Stowarzyszenie może ustanawiać tytuły, odznaki oraz medale honorowe i przyznawać je
osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości
prawnej, wybitnie zasłużonym dla realizacji celów Stowarzyszenia.

§3
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Dla właściwego
realizowania celów może zatrudniać pracowników lub zlecać wykonanie zadań w tym swoich
członków.
2. Stowarzyszenie używa pieczęci i znaków z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie
przepisów.
§4
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach ogólnych określonych w
odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów
Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Przedmiot działalności
gospodarczej jest zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności:
a.
a.

18.12 - Pozostałe drukowanie
18.12 - Pozostałe drukowanie
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b.

18.13 - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

c.

18.14 - Introligatorstwo i podobne usługi

d.

18.2 - Reprodukcja zapisanych nośników informacji 32.4 - Produkcja gier i
zabawek

e.

32.99 - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

f.

47.1 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

g.

47.8 - Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach

h.

47.9 - Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami

j.
k.

56.1 - Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
56.2 - Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała
gastronomiczna działalność usługowa

l.
m.

56.3 - Przygotowywanie i podawanie napojów
58.1 - Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z
wyłączeniem w zakresie oprogramowania

n.
q.

58.2 - Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania
62.0 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki
oraz działalność powiązana

r.

63.1 - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność; działalność portali internetowych

s.
v.
w.

63.9 - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem
71.1 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo
techniczne

x.
y.

71.2 - Badania i analizy techniczne
72.1 - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i
technicznych

z.

72.2 - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych

aa.
bb.
cc.

73.1 - Reklama
73.2 - Badanie rynku i opinii publicznej
74.1 - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

dd.

74.2 - Działalność fotograficzna

ee.
ff.

74.3 - Działalność związana z tłumaczeniami
74.9 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana

gg.

77.4 - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim

kk.

79.1 - Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki
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ll.

79.9 - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

mm. 80.1 - Przedszkola i szkolnictwo podstawowe
nn. 82.3 - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
oo.

82.92 - Działalność związana z pakowaniem

pp.

82.99

-

Pozostała

działalność

wspomagająca

prowadzenie

działalności

gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
qq.

85.51 - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i
rekreacyjnych

rr.
ss.

85.52 - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

tt.

85.6 - Działalność wspomagająca edukację

uu.

86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana

vv.

90.01 - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

ww. 90.02 - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
xx.

90.03 - Artystyczna i literacka działalność twórcza

yy.

93.29 - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

z.

93.05 - Pozostała działalność usługowa gdzie indziej
niesklasyfikowansa

zz.

94.9 - Działalność pozostałych organizacji członkowskich

§5
O podjęciu lub zakończeniu działalności gospodarczej decyduje Walne Zebranie Członków.
§6
1. Stowarzyszenie realizując cel statutowy może tworzyć oddziały będące wydzielonymi
jednostkami organizacyjnych w strukturze Stowarzyszenia
2. Decyzję w sprawie utworzenia wydzielonej jednostki organizacyjnej podejmuje Zarząd z
własnej inicjatywy lub na wniosek członków stowarzyszenia.
3. Jednostką stowarzyszenia kieruje Kierownik powoływany przez Zarząd, lub Członek Zarządu
upoważniony przez Zarząd do kierowania pracami Oddziału.
4. Stowarzyszenie może udzielać wsparcia finansowego osobom prawnym.
5. Stowarzyszenie może współdziałać z innymi osobami prawnymi dla osiągania wspólnych celów
statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia finansowego.

Rozdział II
Cele i formy ich realizacji
§7
Celem działania Stowarzyszenia jest:
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1) Programowanie zrównoważonego rozwoju regionu Orawy i partnerska realizacja związanych z
tym zadań;
2) Wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu rozwój regionu Orawy;
3) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
4) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
5) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
6) Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
7) Pomoc Polonii i Polakom za granicą, promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
8) Działalność na rzecz integracji cudzoziemców, integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami;
9) Promowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających ochronie środowiska oraz edukacji
ekologicznej, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
10) Działalność wspierająca i uzupełnianie oferty w dziedzinie nauki, edukacji, oświaty, szkolnictwa
wyższego i wychowania;
11) Działalność na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym wypoczynku i wymiany;
12) Promocja kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego;
13) Promocja, wspieranie, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, ze
szczególnym uwzględnieniem agro- i ekoturystyki;
14) Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem (w tym
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy);
15) Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
16) Rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego oraz aktywizacja społeczności
lokalnej, w tym aktywizacja gospodarcza i zawodowa;
17) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji;
18) Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
19) Pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych, wspieranie organizacji socjalnych i osób
niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo;
20) Działalność w sferze kultury oraz dziedzictwa lokalnego i narodowego;
21) Pozyskiwanie partnerów w celu pozyskiwania źródeł finansowania Stowarzyszenia, w tym z
programów pomocowych;
22) Promocja i organizacja wolontariatu;
23) Prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej;
24) Prowadzenie działalności doradczej w zakresie funduszy pomocowych;
25) Świadczenie usług w zakresie wypełniania wniosków i dokumentów aplikacyjnych o środki
pomocowe;
26) Ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
27) Współpraca międzynarodowa rozwijająca wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, które
przyczynią się do innowacyjności działań na obszarach wiejskich;
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28) Współpraca z organizacjami pozarządowymi krajowymi
społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw;

i

zagranicznymi

oraz

ze

29) Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu kreowanie lokalnych produktów i usług, w
szczególności turystycznych, tworzenie infrastruktury turystycznej, rozwój zasobów ludzkich;
30) Poprawa estetyki miejscowości i bezpieczeństwa mieszkańców;
31) Propagowanie sportu i zdrowego trybu życia;
32) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
a) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
b) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej
społeczeństwa,
33) Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
34) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
35) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
36) Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
37) Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, porządek i
bezpieczeństwo publiczne;
38) Ratownictwo i ochrona ludności;
39) Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
40) Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
41) Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
42) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka;
43) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
44) Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów.
§8
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w formie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
poprzez :
1) Aktywne uczestnictwo w realizacji zadań związanych z rozwojem lokalnym ze zrównoważonym
rozwojem regionu Orawy;
2) Prowadzenie szkoleń, prelekcji, kursów, konkursów, seminariów, warsztatów, wizyt
studyjnych, konferencji, debat, akcji informacyjnych oraz innych form przekazywania wiedzy;
3) Działalność wydawniczą, działalność promocyjną, informacyjną, publicystyczną i poligraficzną,
w tym opracowywanie, redagowanie i druk ulotek, broszur, folderów, plakatów, kalendarzy,
czasopism i innych publikacji;
4) Przygotowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, tworzenie stron
internetowych i ich redagowanie, przygotowanie i rozpowszechnianie innych materiałów o
charakterze promocyjnym lub reklamowym;
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5) Wspieranie wszelkich form edukacji w tym edukacji ekologicznej i kulturalnej, w tym:
a) podejmowanie działań w celu zmniejszania, a następnie eliminowania negatywnego
oddziaływania człowieka na wartości naturalne i kulturowe,
b) upowszechnianie idei rozwoju zrównoważonego we wszystkich sferach życia, uwzględniając
pracę i wypoczynek człowieka, czyli objęcie edukacją ekologiczną wszystkich mieszkańców
Rzeczpospolitej Polskiej,
c) wspieranie edukacji ekologicznej i artystycznej, poprzez kształtowanie pełnej świadomości i
budzenie zainteresowania społeczeństwa wzajemnie powiązanymi kwestiami
ekonomicznymi, społecznymi, politycznymi i ekologicznymi, ponadto przez umożliwienie
każdemu człowiekowi zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych dla poprawy stanu
środowiska naturalnego i kultywowania dziedzictwa lokalnego,
d) tworzenie nowych wzorców zachowań, kształtowanie postaw, wartości i przekonań
jednostek, grup i społeczeństw, uwzględniających troskę o dziedzictwo narodowe,
dziedzictwo kulturowe i o jakość środowiska naturalnego,
e) promowanie i upowszechnianie dobrych doświadczeń z zakresu metodyki edukacji
ekologicznej oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
f) działalność naukowa, edukacyjna, promocyjna i uświadamiająca na rzecz ochrony
środowiska naturalnego, rozwoju rolnictwa i wspierania teorii i praktyki ekorozwoju –
rozwoju zrównoważonego – trwałego – w skali zwłaszcza lokalnej, ale i globalnej,
g) tworzenie wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów edukacji ekologicznej,
stanowiących rozwinięcie Narodowego Programu Edukacji Ekologicznej, ujmujących
propozycje wnoszone przez poszczególne podmioty realizujące projekty edukacyjne dla
lokalnej społeczności.
6)

Promocję przedsiębiorczości, aktywizację mieszkańców;

7)

Poszukiwanie środków finansowych na realizację zadań związanych ze zrównoważonym
rozwojem regionu Orawy;

8)

Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, merytorycznej i organizacyjnej podmiotom
posiadającym oraz nie posiadającym osobowości prawnej realizującym cele Stowarzyszenia,
określone w § 6 niniejszego statutu oraz pozyskiwanie na ten cel środków finansowych;

9)

Udzielanie dotacji, przyznawanie stypendiów i udzielanie pożyczek osobom prawnym i
fizycznym w ramach celów statutowych Stowarzyszenia;

10) Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność rolnicza,
naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu,
ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji
zawodowej i społecznej rolników i innych grup społecznych;
11) Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz realizowanie zadań
wielopłaszczyznowych, poprzez prowadzenie badań z zakresu zarządzania, gospodarki,
kultury, sztuki i polityki;
12) Działanie jako instytucja szkoleniowa organizująca:
a) kursy i warsztaty uczące umiejętności, które pozwalają na pełnienie ról społecznych bądź
zdobycie nowych kompetencji i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom nie
podlegającym wykluczeniu społecznemu,
b) szkolenia dotyczące przyuczania do zawodu, przekwalifikowania lub podwyższania
kwalifikacji zawodowych, a także umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi
środkami pieniężnymi,
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c) poradnictwo wspierające przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, rolników, studentów,
absolwentów uczelni i inne zgłaszające swe zainteresowanie podmioty,
d) pomoc w kształceniu i szkoleniu przedsiębiorców, studentów, absolwentów, rolników
prowadzących gospodarstwa rolne oraz innych podmiotów.
13) Możliwość prowadzenia przez Stowarzyszenie Centrum Integracji Społecznej, będącego

jednostką wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo w sposób zapewniający należytą
identyfikację pod względem organizacyjnym i finansowym, w stopniu umożliwiającym
określenie przychodów, kosztów i wyników, z uwzględnieniem przepisów o rachunkowości,
działającego na rzecz osób bezrobotnych i reintegracji zawodowej i społecznej. Prowadzenie
przez Centrum Integracji Społecznej, w ramach reintegracji zawodowej działalności
wytwórczej, handlowej lub usługowej oraz działalności wytwórczej w rolnictwie;
14) Budowanie zasad i form porozumienia między sektorami: organizacji pozarządowych,
samorządów lokalnych, agend rządowych, biznesu i nauki, w szczególności:
a) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy i rozwój przedsiębiorczości,
b) upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i
mężczyzn,
c) podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów
i współpracy międzynarodowej,
d) upowszechnianie i ochronę wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działania wspomagające rozwój demokracji,
e) działalności na rzecz mniejszości narodowych,
f) organizację wolontariatu,
g) organizacja punktów konsultacyjno-doradczych dla organizacji
przedsiębiorców oraz innych zainteresowanych podmiotów,

społecznych

i

15) Działania na rzecz terenów rekreacyjnych, w szczególności:

a) szerzenie i wspieranie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży oraz
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
b) krzewienie kultury ekologicznej, rolniczej i turystycznej, poprzez inspirowanie różnego
rodzaju szkoleń, imprez turystycznych, turnusów rehabilitacyjnych, sportowych,
rekreacyjnych, kulturalnych i przedsięwzięć towarzyskich,
c) współpraca z organizacjami w zakresie usług turystycznych, m.in. takich jak zapewnienie
noclegów, wyżywienia, organizacji czasu wolnego poprzez organizowanie imprez
turystycznych, rajdów, wypraw krajoznawczych, warsztatów szkoleniowo-doradczych,
d) działanie jako przedsiębiorstwo społeczne, będące wydzieloną jednostką organizacyjną w
strukturze Stowarzyszenia, którego głównymi celami i zadaniami jest produkcja dóbr i/lub
sprzedaż usług ekoturystycznych związanych z turystyką dziedzictwa, edukacją, sportem i
rekreacją,
e) organizacja punktów informacji turystycznej oraz innych usług związanych z obsługą ruchu
turystycznego,
f) organizacja imprez kulturalnych, koncertów, festiwali, przedstawień teatralnych, festynów,
targów, pokazów, wystaw i innych przedsięwzięć służących promocji regionu i jego
tożsamości kulturowej,
16) Dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców regionu, w szczególności:
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a) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
b) działalność na rzecz wzmocnienia i rozwoju porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz
przeciwdziałania patologiom społecznym,
c) prowadzenie działalności charytatywnej, oraz na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
d) zaspokajanie potrzeb mieszkańców,
e) inicjowanie przedsięwzięć na rzecz osób starszych.
2. Stowarzyszenie realizuje cele określone w § 7 także poprzez pozyskiwanie środków finansowych
dla wspólnych projektów, w tym na organizowanie i finansowanie:
1) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym szkoleń, prelekcji,
kursów, konkursów, seminariów, warsztatów, wizyt studyjnych, konferencji, debat, akcji
informacyjnych oraz innych form przekazywania wiedzy;
2) imprez kulturalno-regionalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy, wystawy, służących
zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej;
3) współpracy i wymiany doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami
pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia na poziomie
krajowym i międzynarodowym;
4) działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym opracowywanie i druk broszur,
folderów i plakatów, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
tworzenie stron internetowych, a także przygotowywanie i rozpowszechnianie innych
materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym;
5) Prowadzenie badań, przygotowanie analiz i opracowań oraz gromadzenie dokumentacji;
6) Podejmowanie i prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami i instytucjami krajowymi i międzynarodowymi, których działalność jest zbieżna z
celami stowarzyszenia na wszystkich obszarach jego aktywności;
7) Podejmowanie współpracy i wymiany doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami
pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami statutowymi Stowarzyszenia na
poziomie krajowym i międzynarodowym.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 9
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych;
2) członków wspierających;
3) członków honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która:
1) spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach,
2) posiada obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej lub innego państwa bez względu na
miejsce zamieszkania,
3) przedstawi pisemną rekomendację udzieloną przez minimum 2 członków stowarzyszenia,
4) złoży deklarację członkowską.
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3. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów wskazanych w ust. 2 składa się do Zarządu w
terminie nie krótszym niż na miesiąc przed terminem kolejnego Walnego Zebrania.
4. O przyjęciu członka zwyczajnego Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia, w formie
uchwały podjętej po stwierdzeniu, że spełnia on wymagania określone w ust. 2.

§ 10
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) złożenia pisemnej rezygnacji;
2) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności
prawnych albo utraty praw publicznych;
3) pozbawienia praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu;
4) wykluczenia.
2. Wykluczenie członka Stowarzyszenia następuje w przypadku:
1) zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, mimo uprzedniego
pisemnego upomnienia;
2) stwierdzenia postępowania sprzecznego z niniejszym Statutem lub uchwałami władz
Stowarzyszenia;
3) stwierdzenia postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub
godzi w jego dobre imię;
4) działania na szkodę Stowarzyszenia;
5) nieusprawiedliwionego braku uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia.
3. O wykluczeniu decyduje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały
Zarząd Stowarzyszenia umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na
posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie
zainteresowanego.
4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt. 1-4 stwierdza Zarząd Stowarzyszenia
w formie uchwały.
5. Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia, o których mowa w § 10 ust. 3 i 4 przysługuje
zainteresowanemu odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków zwołanego po dacie
pisemnego powiadomienia o treści uchwały, w terminie 14 dni od dostarczenia powiadomienia.
Uchwała Walnego Zebrania Członków dotycząca odwołania jest ostateczna.
6. Ustanie członkostwa zobowiązuje do zwrotu przedmiotów należących do Stowarzyszenia, a
wydanych członkowi stowarzyszenia do użytkowania oraz uregulowania składek członkowskich do
daty ustania członkostwa.
§ 11
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
1) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji;
2) aktywnie współdziałać w pracach i uczestniczyć w działalności i przedsięwzięciach
Stowarzyszenia;
3) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
4) regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie w wysokości i terminie ustalonym przez
Walne Zebranie Członków;
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5) brać udział w Walnych Zebraniach Członków, a w przypadku wyboru do władz Stowarzyszenia
w ich posiedzeniach;
6) dbać o mienie i dobre imię Stowarzyszenia;
7) przekazać Zarządowi Stowarzyszenia dane (adres poczty elektronicznej, numer telefonu lub
inne) umożliwiające kontakt z nim oraz aktualizować te dane.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
2) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków i brać udział w głosowaniu;
3) uczestniczyć w pracach wybranych przez siebie zespołów roboczych;
4) uczestniczyć w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze
informacyjnym i szkoleniowym;
5) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie imprezach kulturalnych i rekreacyjnosportowych;
6) wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia;
7) korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością Stowarzyszenia zgodnie z jego
przeznaczeniem.
§ 12
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, osoba prawna, a także
jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej bez względu na miejsce
zamieszkania lub siedzibę w kraju lub za granicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do
Stowarzyszenia deklarując pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji członka
wspierającego oraz oświadczenia o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.
2. Przyjęcie w poczet członków wspierających dokonuje się w takim samym trybie, jaki został
określony w Statucie dla członków zwyczajnych, z tym zastrzeżeniem, że nie jest wymagana
rekomendacja, której mowa w § 9 ust. 2 pkt. 3.
3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem
Stowarzyszenia w odrębnej umowie.
4. Członek wspierający ma prawo osobiście lub za pośrednictwem swojego przedstawiciela brać
udział w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym oraz zgłaszać do władz Stowarzyszenia
wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań i uchwał.
5. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych
świadczeń i przestrzegania innych ustaleń zawartych w podpisanej umowie.
6. Do ustania członkostwa w przypadku członka wspierającego zastosowanie mają odpowiednio
postanowienia § 10.
§ 13
1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej bez względu na jej miejsce zamieszkania czy
siedzibę w kraju lub za granicą, szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia. Tytuł członka
honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
2. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć w pracach organizowanych przez Stowarzyszenie oraz
brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków.
3. Do ustania członkostwa w przypadku członka honorowego zastosowanie mają odpowiednio
postanowienia § 10.
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§ 14
Członkowie wspierający i członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w obradach statutowych organów
Stowarzyszenia.

Rozdział IV
Władze i organizacje Stowarzyszenia
§ 15
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.
2. Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 70, w Walnym Zebraniu Członków uczestniczą
Delegaci wybierani spośród członków Stowarzyszenia w sposób określony w dalszej części Statutu.
3. Zasady wyboru Delegatów na Walne Zebranie Członków określa Zarząd.
4. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.
5. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym.
6. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że
postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej.

Walne Zebranie Członków
§ 16
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd.
2. Walne Zebranie Członków może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz w roku.
4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia
uczestników, co najmniej na 7 dni przed Walnym Zebraniem Członków.

§ 17
Uchwały Walnego Zebrania Członków są prawomocne przy obecności:
1) w pierwszym terminie - co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
2) w drugim terminie - wyznaczonym w tym samym dniu, 15 minut po pierwszym terminie - bez
względu na liczbę osób obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 18
1.
2.

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym Członkowie Stowarzyszenia
(Delegaci).
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem doradczym:
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1) Członkowie Honorowi;
2) Członkowie Wspierający lub ich przedstawiciele;
3) Zaproszeni goście.
3. Delegaci na Walne Zebranie Członków wybierani są według klucza ustalonego każdorazowo
przez Zarząd.

§ 19
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) Uchwalanie kierunków działalności merytorycznej Stowarzyszenia;
2) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i wniosków z działalności władz Stowarzyszenia;
3) Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
4) Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
5) Dokonywanie zmian w Statucie Stowarzyszenia;
6) Pozbawienie członkostwa w Stowarzyszeniu;
7) Podejmowanie uchwały
stowarzyszenia;

o

rozwiązaniu

Stowarzyszenia

i

przeznaczeniu

majątku

8) Rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 20
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane z inicjatywy Zarządu, Komisji
Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd w terminie sześciu
dni od daty zgłoszenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których został
zwołany.
3. Do delegatów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków §19 stosuje się odpowiednio.

§ 21
1. Obrady Walnego Zgromadzenia Członków prowadzi Przewodniczący, wybierany na trzyletnią
kadencję przez walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.
2. Przewodniczącemu pomagają dwaj zastępcy wybrani na zasadach określonych w ust.1
3. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego
Walnego Zebrania.

Zarząd
§ 22
1. Zarząd składa się z 5-7 członków, w tym Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza i
pozostałych członków, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Członków
spośród członków stowarzyszenia.
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2. Prezes Zarządu wybierany jest głosowaniu tajnym jeżeli uzyska bezwzględną większość ważnie
oddanych głosów, a pozostali Członkowie Zarządu wybierani są w głosowaniu tajnym zwykłą
większością głosów.
3. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania
Członków, niniejszym statutem i przepisami prawa. Reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i
ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.
4. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania Zarządu określa regulamin
jego pracy uchwalany przez Walne Zebranie Członków
5. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
popełnione umyślnie.
6. Członek Zarządu nie może być równocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej.
7. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
3) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
4) powoływanie i odwoływanie dyrektora Biura Stowarzyszenia;
5) ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia;
6) ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia;
7) opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na realizację
celów z innych programów pomocowych;
8) wykonywanie innych działań wymaganych przepisami, związanych z celami statutowymi
stowarzyszenia;
9) nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszego statutu;
10) dwa razy do roku przygotowanie i dystrybucja pocztą elektroniczną wśród członków
Stowarzyszenia informacji o działaniach i zamierzeniach Zarządu;
11) ocena pracy organu decyzyjnego;
12) wybór komisji roboczych do oceny wniosków;
13) ustalanie zasad wyboru Delegatów na Walne Zebranie Członków;
14) ustalanie wzoru deklaracji członkowskiej i przyjmowanie nowych członków zwyczajnych i
wspierających Stowarzyszenia.

Biuro Stowarzyszenia
§ 23
Biuro Stowarzyszenia jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia, która kieruje pracami
organizacyjnymi i przygotowawczymi.
KOMISJA REWIZYJNA
§24
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków spośród członków
stowarzyszenia, w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
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3. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków Stowarzyszenia.
4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
5. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Komisji
Rewizyjnej.
6. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo popełnione umyślnie.
7. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej, oprócz innych spraw wymienionych w niniejszym statucie,
należy:
1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia;
2) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności
Zarządu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej;
3) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków wraz z oceną działalności
Stowarzyszenia i zgłaszanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi;
4) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków;
5) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia
zgodnie z przepisami o rachunkowości;
6) przedstawienie Zarządowi uwag dotyczących jego działalności oraz protokołów
pokontrolnych wraz z wnioskami;
7) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich.

ROZDZIAŁ V
ZESPOŁY ROBOCZE STOWARZYSZENIA
§ 25
1. W celu usprawnienia pracy, wymiany poglądów między członkami Stowarzyszenia oraz
poszukiwania wśród nich inicjatyw oddolnych mogą być tworzone zespoły robocze.
2. Szczegółowe uprawnienia oraz zasady ich pracy określa odrębny regulamin.

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA
§ 26
1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie
realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
1) składek członkowskich;
2) dotacji;
3) środków otrzymanych od sponsorów;
4) darowizn;
5) zapisów i spadków;
6) dochodów z własnej działalności;
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7) dochodów z majątku;
8) innych źródeł dopuszczonych prawem.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
4. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
5. Zgody Walnego Zebrania Członków wymagają następujące czynności Zarządu dotyczące
rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia:
1) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości;
2) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce;
3) rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości powyżej 50.000 zł lub
zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość.
6. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§ 27
Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów,
udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważniony
jest Prezes Zarządu wraz z innym członkiem Zarządu, działający łącznie.

ROZDZIAŁ VII
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 28
Uchwalanie zmian w statucie następuje wyłącznie przez Walne Zebranie Członków na podstawie
uchwały powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych
do głosowania członków Stowarzyszenia.
§ 29
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej
większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania
członków Stowarzyszenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeśli Walne Zebranie Członków nie wyznaczy innych
likwidatorów.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób
jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
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