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STATUT  STOWARZYSZENIA 
„OSTOJA  KARNIOWICE” 

 
 
 

 
 

R o z d z i a ł   I 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 

Stowarzyszenie przyjmuje nazwę: Stowarzyszenie „Ostoja Karniowice”. 
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 
 

§ 2 
 

Siedzibą Stowarzyszenia są Karniowice w gminie Zabierzów, województwo małopolskie. 
 

§ 3 
 

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 
2001 r. Nr 79, poz.855 z późn.zm.) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość 
prawną. 
 

§ 4 
 

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony. 
 

§ 5 
 

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 
2. Dla  realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza 

granicami kraju. 
 

§ 6 
 

1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi oraz międzynarodowymi 
organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania. 

2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o 
podobnym celu działania ale wyłącznie na zasadach pełnej autonomii. 

 
§ 7 

 
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

§ 8 
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Może jednak 
zatrudniać pracowników do swoich spraw. 
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§ 9 

 
Stowarzyszenie ma prawo powoływania jednostek organizacyjnych w granicach prawa i na 
zasadach określonych w dalszych postanowieniach Statutu. 
 
 

R o z d z i a ł   II 
 

Cele i formy działania 
 

§ 10 
 
Celem działania Stowarzyszenia jest : 
  
1. Wspieranie zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej w Karniowicach ze 

szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji leczniczej i społecznej, dostępu do kultury 
i rekreacji oraz polepszenia warunków socjalno-bytowych Mieszkańców, 

2. Wspieranie życiowej i społecznej aktywności środowisk osób starszych                        
i niepełnosprawnych a także innych grup społecznych wymagających takiego 
wsparcia, 

3. Stworzenie osobom starszym i niepełnosprawnym warunków do wykorzystania 
posiadanego przez nich potencjału twórczego, artystycznego i intelektualnego, 

4. Rozwijanie postaw nastawionych na aktywne pomaganie ludziom potrzebującym 
przez kreowanie postaw społeczeństwa obywatelskiego w tym zakresie, 

5. Tworzenie warunków do integracji międzypokoleniowej różnych  społeczności, 
6. Działanie w sferze zadań publicznych w tym ochrony i promocji zdrowia, ochrony 
środowiska, edukacji i wychowania i innych, 

7. Podejmowanie działań na rzecz podtrzymania tradycji narodowej oraz kultywowanie 
lokalnych tradycji ludowych związanych z regionem podkrakowskim. 

 
 § 11 

 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele  poprzez  : 
 

1. pozyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych w kraju jak i za granicą                   
z przeznaczeniem ich na realizację celów statutowych, 

2. realizację przedsięwzięć o charakterze charytatywnym, 
3. działania służące współuczestniczeniu ludzi starszych i niepełnosprawnych w życiu 

społecznym, wzmacniające ich poczucie przydatności społecznej, 
4. prowadzenie działań popularyzujących alternatywne wobec wszelkich przejawów  

patologii społecznej , pozytywne  formy  aktywności społecznej, 
5. usługi rehabilitacyjne przeciwdziałające powstawaniu szeroko rozumianym 

dysfunkcjom, 
6. realizowanie programów edukacyjnych i oświatowych służących integracji 

międzypokoleniowej, 
7. prowadzenie działalności wydawniczej , informacyjno-promocyjnej  i edukacyjno-

szkoleniowej, 
8. inicjowanie współpracy z administracją publiczną , zwłaszcza jednostkami samorządu 

terytorialnego, szczególnie na szczeblu gminnym, 
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9. wspólną realizację  przedsięwzięć  z innymi  organizacjami  społecznymi , 
kulturalnymi , oświatowymi,  sektorem  prywatnym, środkami masowego przekazu, 
kościołem oraz innymi  instytucjami  i osobami zarówno z kraju, jak i z zagranicy , 
które  deklarują  chęć współpracy  w realizacji  celów statutowych, 

10. realizowanie działań w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i ochrony dóbr 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego tych obszarów, 

11. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia  poprzez aktywność 
zawodową, kulturalną , rekreacyjną i towarzyską, 

12. prowadzenie działalności gospodarczej w zależności od aktualnych potrzeb 
Stowarzyszenia na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, 

13. prowadzenie placówek związanych z realizacją statutowych celów Stowarzyszenia, 
14. inne działania sprzyjające  rozwojowi  statutowych  celów  Stowarzyszenia. 

 
 

§ 11a 
1. Określa się przedmiot działalności gospodarczej Stowarzyszenia w zakresie: 

1. 47.11.2 Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewaga żywności, 
napojów i wyrobów tytoniowych 

2. 55.10.Z Hotele 
3. 56.30.Z Przygotowanie i podawanie napojów  
4. 56.21.Z Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych 

(catering) 
5. 85.10.Z Wychowanie przedszkolne  
6. 85.59.B Pozostałe formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane  
7. 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna 
8. 86.90. C Praktyka pielęgniarek i położnych  
9. 87.10.C Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską 
10. 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych  
11. 86.90.D Działalność paramedyczna  
12. 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 
13. 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem 
14. 90.09.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 
15. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 
16. 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 
17. 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 

2. Prowadzenie działalności gospodarczej odbywa się w formie bezpośredniej na podstawie 
istniejących struktur. 
3. Organizację i kierownictwo nad działalnością gospodarczą prowadzi Zarząd. 
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z 
przepisami obowiązującymi osoby prawne. 
5. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie dla 
realizacji celów statutowych i nie podlega podziałowi pomiędzy członków Stowarzyszenia. 
6. O podjęciu lub zakończeniu działalności gospodarczej decyduje Zarząd. 
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R o z d z i a ł   III 
 

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki 
 

§ 12 
 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na : 

1. członków zwyczajnych, 
2. członków honorowych, 
3. członków wspierających. 
 

§ 13 
 
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełna zdolność do 

czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem. 
2. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd, uchwałą podjętą w czasie 

pierwszego posiedzenia następującego po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej, 
zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych. 

3. Członek zwyczajny ma prawo : 
1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, 
2. brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia, 
3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia, 
4. nosić odznakę Stowarzyszenia, 
5. korzystać na takich samych prawach jak osoba trzecia z ; 

a. poradnictwa, szkoleń i imprez, które są organizowane przez 
Stowarzyszenie, 

b. innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie. 
4. Członek zwyczajny zobowiązany jest do : 

1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia, 
2. czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, 
3. dbanie o mienie Stowarzyszenia, 
4. przyczyniania się swoją postawą i działaniem do wzrostu roli oraz znaczenia 

Stowarzyszenia, 
5. regularnego opłacania składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia. 

 
 

§ 14 
 

1. Członkiem  honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie 
zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 

2. Godność członka honorowego nadaje oraz pozbawia Walne Zebranie na wniosek 
Zarządu Stowarzyszenia. 

3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może 
jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, 
poza tym posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego. 

4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich. 
5. Obowiązkiem członka honorowego jest postawa sprzyjająca realizacji celów 

Stowarzyszenia i upowszechnianie wiedzy o Stowarzyszeniu wobec osób trzecich. 
 

§ 15 
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1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana 

merytoryczna działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc i zostanie 
przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. 

2. Członek wspierający poprzez swego przedstawiciela ma prawo brać udział z głosem 
doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i 
postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań. 

3. Obowiązkiem członka wspierającego jest zadeklarowanie pomocy w realizacji celów 
Stowarzyszenia oraz udzielanie  materialnego wsparcia Stowarzyszenia w stopniu 
uzasadnionym potrzebami Stowarzyszenia i możliwościami członka wspierającego. 

 
§ 16 

 
1. Członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek : 

1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie 
Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec 
Stowarzyszenia, 
2. śmierci członka Stowarzyszenia, 
3. uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia z powodu nie płacenia składek 
członkowskich przez okres jednego roku lub nieusprawiedliwionego nie 
uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres dwóch lat, 
4. uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia z powodu nieprzestrzegania 
postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na 
szkodę Stowarzyszenia lub innego, 
5. pozbawienia praw publicznych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. 

2. Ustanie członkostwa z przyczyn opisanych w ust.1 pkt 1,2,5 stwierdza Zarząd w drodze 
stosownej uchwały, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o okoliczności powodującej 
ustanie członkowstwa. 
3. Podjęcie przez Zarząd uchwały, o której mowa w ust.1 pkt 3 i 4 następuje po 
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, przy czym członkowi, którego uchwała ma 
dotyczyć, należy umożliwi ć wzięcie udziału w tym postępowaniu. 
4. Członkostwo członka będącego osobą prawną ustaje z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 
1,3,4 oraz w razie likwidacji osoby prawnej i wykreślenia jej ze stosownego rejestru. Do 
utraty członkostwa przez osobę prawną stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2 i 3, w 
przypadku likwidacji osoby prawnej i jej wykreślenia ze stosownego rejestru Zarząd 
podejmuje uchwałę, stosując odpowiednio ust.2. 
 

§ 17 
 

Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia za pośrednictwem Zarządu 
odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji na piśmie. 
Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego 
Zebrania jest ostateczna 
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R o z d z i a ł   IV 
 

Władze Stowarzyszenia 
 

§ 18 
 

1.Władzami Stowarzyszenia są: 
 1/ Walne Zebranie Członków, 
 2/ Zarząd, 
 3/ Komisja Rewizyjna. 
 

Walne Zebranie Członków 
 

§ 19 
 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie członków. 
2. Walne zebranie członków może być: 

1. zwyczajne, 
2. nadzwyczajne. 

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz w roku. Może 
być ono zwołane częściej na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Komisji 
Rewizyjnej. 

4. Terminy zwołania Walnego Zebrania członków ustala Zarząd, powiadamiając o miejscu            
i czasie co najmniej 14 dni przed terminem z określeniem porządku obrad. 

5. Walnym Zebraniem członków kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany 
każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów 

6. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa zwyczajnych członków 
Stowarzyszenia w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony 
o pół godziny później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu 
na liczbę uczestników. 

7. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 
8. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, odwołaniu Prezesa, członków Zarządu, 

Komisji Rewizyjnej, o zmianie Statutu może nastąpić przy obecności co najmniej połowy 
członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie i wymaga większości  ¾ głosów. 

9. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz,               
z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście. 

10. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane w celu podjęcia uchwały o istotnym 
znaczeniu dla Stowarzyszenia: 
a/ nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty 
zgłoszenia wniosku i obradować  wyłącznie nad sprawami, dla których zostało powołane. 

11. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: 
1. z własnej inicjatywy, 
2. na żądanie Komisji Rewizyjnej, 
3. na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. 

 
12. Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

1. powoływanie i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
2. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia, 
3. uchwalenie regulaminu Walnego Zebrania, 
4. zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
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5. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
6.uchwalanie zmian w Statucie, 
7. zatwierdzanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu Stowarzyszenia z innych 
organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania, 
8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 
9. nadawanie oraz pozbawiane tytułu członka honorowego Stowarzyszenia na wniosek 
Zarządu, 
10. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz warunków zwalniania od ich 
uiszczania w całości lub w części, 
11. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 
12. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz. 

13. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje każdemu członkowi Stowarzyszenia, Zarządowi       
i Komisji Rewizyjnej. 

 
 

Zarząd Stowarzyszenia 
 

§ 20 
 

1. Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest po raz pierwszy przez Komitet Założycielski ; 
następne wybory Zarządu dokonują się poprzez uchwałę Walnego Zebrania. 

2. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnym 
Zebraniem 

3. Zarząd składa się od trzech do siedmiu osób i na pierwszym posiedzeniu Zarząd 
wybiera ze swego  grona Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika. 

4. Okres kadencji Zarządu trwa 3 lata. 
5. W sytuacji, gdy skład Zarządu ulegnie zdekompletowaniu w czasie trwania kadencji, 

skład jego będzie uzupełniony w drodze uchwały pozostałych członków Zarządu,              
z tym że decyzja ta winna być zatwierdzona na najbliższym Walnym Zebraniu 
Członków. 

6. Decyzje Zarządu zapadają w formie uchwał, które podejmowane są w głosowaniu 
jawnym, zwykłą większością głosów, a w razie równej ilości głosów decyduje głos 
Prezesa. Uchwały mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy 
uprawnionych członków. 

7. Członek Zarządu traci swój mandat w przypadku : 
1. ustania członkowstwa w Stowarzyszeniu; 
2. zrzeczenia się funkcji; 
3. odwołania z funkcji przez Zarząd z powodu systematycznego uchylania się od 

pracy, § 16 ust 2 i 3 stosuje się odpowiednio; 
4. odwołania przez Walne Zebranie. 

 
8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na 

kwartał. 
9. Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu, opracowanego 

samodzielnie przez członków Zarządu. 
 
 

§ 21 
 

1. Do kompetencji Zarządu należy : 
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1. podejmowanie uchwal w sprawie przyjmowania oraz wykluczania członków 
zwyczajnych i wspierających; 
2. reprezentowanie i działanie w imieniu Stowarzyszenia, składanie oświadczeń woli, 
podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań i udzielania pełnomocnictw; 
3. realizowanie uchwal walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności 
Stowarzyszenia; 
4. zwoływanie Walnego Zebrania Członków; 
6. otwieranie kont bankowych i dokonywanie operacji finansowych; 
7. zatrudnianie pracowników za wynagrodzeniem do prowadzenia spraw 
Stowarzyszenia w tym również utworzenia Biura Zarządu dla administracyjnej obsługi 
Stowarzyszenia; 
8. podejmowanie decyzji w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej; 
9. prowadzenie ewidencji rachunkowej i finansowej Stowarzyszenia; 
10. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego  
lub nieruchomego Stowarzyszenia; 
11. ustalanie terminów wpłat składek członkowskich, a w wypadkach określonych 
uchwałą Zarządu zwalniania z tych opłat; 
12. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji krajowych                                  
i międzynarodowych; 
13. uchwalanie regulaminów działalności Stowarzyszenia w zakresie nie zastrzeżonym 
dla Walnego Zebrania; 
14. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności 
Stowarzyszenia. 
 

2. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz w sprawach innych, niż wskazane w 
§ 26 ust. 3 uprawniony jest Prezes Zarządu i inny członek Zarządu działający łącznie, 
Wiceprezes Zarządu i inny członek Zarządu działający łącznie lub osoby przez nich 
upoważnione. 

 
Komisja Rewizyjna 

 
§ 22 

 
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli 

nad jego działalnością. 
2. Komisja Rewizyjna w zakresie swojej działalności nie podlega Zarządowi ani żadnym 

innym organom Stowarzyszenia 
3. Komisja Rewizyjna wybierana jest po raz pierwszy przez Komitet Założycielski ,                  

a następnie przez Walne Zebranie Członków. 
4. Komisja składa się od trzech do pięciu członków, którzy wybierają spośród siebie 

Przewodniczącego Komisji. 
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach 

Stowarzyszenia. 
6. Członek Komisji Rewizyjnej traci swój mandat w przypadku : 

1. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu; 
2. zrzeczenia się funkcji; 
3. odwołania przez Walne Zebranie. 

7. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu, 
opracowanego samodzielnie przez członków Komisji Rewizyjnej. 
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8. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą 
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków. 

9. W razie, gdy liczba członków Komisji Rewizyjnej spadnie poniżej trzech, dotychczasowa 
Komisja Rewizyjna kończy działalność i należy powołać nową Komisję Rewizyjną. W 
takim wypadku Zarząd Stowarzyszenia obowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne 
Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. 

 
 

§ 23 
 

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
1. nadzór nad organami, jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia w zakresie 
zgodności z prawem, w tym ze Statutem, celowości, rzetelności oraz gospodarności, 
podjętych uchwał, umów, regulaminów i innych aktów, 
2. kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, 
3. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli           
i prawo żądania wyjaśnień, 
4. wnioskowanie na walnym Zebraniu o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium 
dla Zarządu, 
5. prawo żądania od członków, pracowników, władz Stowarzyszenia wyjaśnień 
dotyczących kontrolowanych spraw, 
6. prawo udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym, 
7. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania w razie nie uczynienia tego 
przez Zarząd, 
8. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie 
wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków 
9. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu. 

 
 

R o z d z i a ł  V 
  

Oddziały Stowarzyszenia 
 

§ 24 

 
1. Jednostką terenową Stowarzyszenia jest Oddział. Oddział powstaje w drodze uchwały 
Zarządu, podejmowanej na wniosek co najmniej piętnastu członków Stowarzyszenia, którzy 
wejdą w skład tworzonego Oddziału.  
2. W skład Oddziału wchodzą członkowie Stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1.zd. 2 
oraz inni członkowie Stowarzyszenia, związani z terenem na którym Oddział ma działać.  
3. W zakresie struktury organizacyjnej jednostki terenowej stosuje się odpowiednio 
postanowienia rozdziałów IV i VI niniejszego Statutu, z zastrzeżeniem poniższych zmian: 

a) władzami jednostki terenowej są Terenowe Walne Zebranie Członków i Zarząd 
Terenowy. Są one tworzone przez członków Stowarzyszenia przynależących do 
jednostki terenowej. 

b) władze jednostki terenowej mogą ustalać składki z tytułu przynależności członków 
Stowarzyszenia do Oddziału oraz decydować o stwierdzeniu lub pozbawieniu 
przynależności do tego Oddziału, według procedury przewidzianej w § 19 ust. 12 pkt 9              
i 10 oraz § 21 ust. 1 i 11 Statutu Stowarzyszenia.  
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c) Oddział działa na podstawie Statutu uchwalonego przez Terenowe Walne Zebranie 
Członków. Postanowienia Statutu nie mogą naruszać postanowień niniejszego 
paragrafu. 

4. Oddziały mogą na podstawie odrębnych przepisów prowadzić działalność gospodarczą i 
uzyskiwać osobowość prawną.  

 
 
 
 

Rozdział VI 
 

Maj ątek Stowarzyszenia 
 

§ 25 
 
1. Źródłami powstania dochodu bądź majątku Stowarzyszenia są: 

1. składki członkowskie, 
2. darowizny, spadki, zapisy, 
3. inne środki pochodzące z ofiarności prywatnej, 
4. dotacje, subwencje, granty, kontrakty, środki z funduszy publicznych, zlecenia usług, 
5. dochody z własnej działalności gospodarczej. 
 

2. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, rzeczy ruchome, w tym pieniądze 
oraz prawa. 
3. Stowarzyszenie posiada rachunek bankowy. 
 
 

§ 26 
 
1. Cały majątek, w tym dochód, Stowarzyszenia przeznaczony jest na prowadzenie 
działalności statutowej. 
2.  Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 
3. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych, w tym do 
zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest 
dwóch członków Zarządu działających łącznie. 
 
 
 
 

 
 

Rozdział VII 
 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 
 

§ 27 
 

1. Zmiana Statutu przez Walne Zebranie wymaga ¾   głosów, przy obecności 
przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 
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2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie, wymaga ¾ 
głosów przy przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

3. Wniosek o zmianę Statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej 
zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie. 

4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje komisję 
Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. 

5. Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku, z zastrzeżeniem iż majątek nie 
może zostać przekazany jednostkom prowadzącym działalność zarobkową w celu 
osiągania zysku. 

 
 

R o z d z i a ł  VIII 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 28 
 

1. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i rozpoczyna swą działalność z chwilą 
uprawomocnienia się postanowieniem sądu rejestrowego o zarejestrowaniu. 

2. W sprawach nie ujętych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy prawa                    
o stowarzyszeniach. 

 
 
Niniejszy Statut został uchwalony przez Walne Zebranie obecnością 19 członków w dniu 
23.06.2010 r.  
 
 
       Zarząd Stowarzyszenia 
     

1. ..................................................... 
 
2. ....................................................... 

 
3. ....................................................... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


