
STATUT 

STOWARZYSZENIA IN AQUA SANITAS   - UZDROWISKO WYSOWA  

Z SIEDZIBĄ W WYSOWEJ -ZDROJU 

  

  ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

 1. STOWARZYSZENIE IN AQUA SANITAS - UZDROWISKO WYSOWA  zwane w dalszych postanowieniach 
"Stowarzyszeniem". 

2.Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy ustawy o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku 
(Dz.U.nr. 20. poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu. 

3.Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony. 

4.Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

5.Terenem działania Stowarzyszenia jest cały kraj ze szczególnym uwzględnieniem regionu 
południowej  Polski, a siedzibą władz jest Wysowa-Zdrój  w Małopolsce. Stowarzyszenie nie tworzy 
jednostek terenowych. 

6.Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznak z napisem. 

7.Stowarzyszenie może powoływać "Komisje" i "Fundusze" na zasadach określonych w statucie. 

8.Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Może też zatrudniać  
pracowników i zawierać umowy zlecenia i umowy o dzieło. 

9. Stowarzyszenie może nawiązywać łączność i współpracę  z organizacjami o podobnych celach, 
istniejącymi w kraju i za granicą. Stowarzyszenie może przystępować do krajowych, zagranicznych 
i międzynarodowych  organizacji których cele są zbliżone do jego zadań i celów oraz może tworzyć 
oddziały, zakłady, filie, sekcje i koła. Szczegółowe zasady ich funkcjonowania określają regulaminy 
tworzone z chwilą powołania w/w jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia. 

  

ROZDZIAŁ 2 

 CELE I FORMY DZIAŁANIA 

§ 2 

1. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem obywateli związanych pochodzeniem, zamieszkaniem lub sympatią 
z Uzdrowiskiem Wysowa oraz ziemią z nim związaną. Obejmuje ono swoją działalnością zagadnienia 
nauki, kultury i sztuki oraz zagadnienia gospodarcze.   

2. Celem Stowarzyszenia jest: 

 1) stałe reprezentowanie interesów swoich członków wobec organów administracji rządowej, 
samorządu terytorialnego, organizacji krajowych i zagranicznych, osób prawnych i fizycznych oraz 
współdziałanie w podnoszeniu poziomu życia kulturalnego i gospodarczego  Uzdrowiska Wysowa 
i ziemi z nim związanej, 

 2) krzewienie w społeczeństwie Uzdrowiska Wysowa i ziemi z nim związanej właściwego stosunku 
do dziedzictwa dóbr natury, kultury i uczestnictwa w ich ochronie, 

 3) rozbudzanie wśród mieszkańców zainteresowania życiem, wyglądem oraz rozwojem 
Uzdrowiska Wysowa i ziemi z nim związanej, pogłębianie przywiązania do niej oraz integracja 
członków Stowarzyszenia  ze środowiskiem w którym działają, celem ułatwienia warunków 
rozwoju gospodarczego; 

 4) współdziałanie na rzecz ochrony dóbr natury, obiektów, zabytków Uzdrowiska Wysowa i ziemi 
z nim związanej, promocja działań związanych z  turystyką regionu 

 5) rozwój Uzdrowiska Wysowa i lecznictwa uzdrowiskowego 



 6) krzewienie kultury zdrowego trybu życia i zdrowego odżywiania z uwzględnieniem picia 
naturalnych wód mineralnych i leczniczych 

 7) działania na rzecz osób dializowanych i diabetyków 

 8) działania na rzecz osób starszych 

 9) edukacja ekologiczna na rzecz ochrony środowiska naturalnego prowadzona wśród 
mieszkańców i zainteresowanych osób, 

 10) rozwój oraz krzewienie aktywności fizycznej, kultury fizycznej w społeczności Uzdrowiska 
Wysowa i ziemi z nim związanej, 

 11) rozwój oraz krzewienie szeroko pojętej rehabilitacji dla społeczności Uzdrowiska Wysowa 
i ziemi z nim związanej, 

 12) motywowanie i poszukiwanie rozwiązań dla aktywacji zawodowej społeczności Uzdrowiska 
Wysowa i ziemi z nim związanej, wraz z działaniami w kierunku ograniczenia bezrobocia na tym 
terenie, 

 13) intensywne działania marketingowe, promocja w dostępnych środkach przekazu informacji 
o Uzdrowisku Wysowa i ziemi z nim związanej, dla  rozwoju tego miejsca, 

 14) rozwój przedsiębiorczości na terenie całego kraju  ze szczególnym uwzględnieniem regionu 
południowej  Polski, oraz terytorium Uzdrowiska Wysowa i ziemi z nim związanej, 

 15) realizowanie i wspieranie działalności wydawniczej służącej popularyzacji Uzdrowiska Wysowa 
i walorów ziemi z nim związanej, 

 16) nawiązanie kontaktów z osobami z różnych regionów Polski oraz za granicy, które 
zainteresowane są Uzdrowiskiem Wysowa i ziemią z nim związaną, 

 17) rozwinięcie o współpracy z osobami oraz organizacjami pozarządowymi  z innych krajów 
zainteresowanych współpracą, 

 18) wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych, 

 19) gromadzenie środków na fundusze stypendialne i udzielanie stypendiów dla uczniów 
i absolwentów szkół, 

 20) popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie organizacji 
i zarządzania małymi przedsiębiorstwami, 

 21) doskonalenia kwalifikacji osób prowadzących działalność gospodarczą, 

 22)inspirowanie działań zmierzających do zagospodarowania niewykorzystanych  obiektów 
gospodarczych, oraz dla powstawania nowych obiektów gospodarczych, 

 23) działanie na rzecz adaptacji małych i średnich przedsiębiorstw do warunków wolnorynkowych, 

 24)   działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 

 25) pomoc osobom rozpoczynającym samodzielną działalność gospodarczą w uruchomieniu tej 
działalności, 

 26) stworzenie systemu wsparcia finansowego dla małych i średnich  przedsiębiorstw. 

27) wspieranie ludzi, poprzez zapewnianie im możliwości samodzielnego radzenia sobie 
w codziennym życiu, tak by brali własne sprawy w swoje ręce, współpracowali i organizowali się, 
28) tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym osób 
niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym),  

29) organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności 
z rodzin wieloproblemowych, 

30) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, 

31) działalność charytatywna, 



32) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

33) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 
działania wspomagające rozwój demokracji, 

34) działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 

35) wyszukiwanie, wspieranie i kształtowanie liderów społecznych, politycznych i gospodarczych, 
36) kształtowanie wśród liderów postawy prospołecznej, umiejętności łączenia idealizmu 
z efektywnością, oraz umiejętności współpracy w dążeniu do wielkich celów, 
37) promowanie stylu życia, w którym łączy się cele osobiste i zawodowe z zaangażowaniem na 
rzecz drugiego człowieka, 

38) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za 
granicą, pomoc Polonii i Polakom za granicą, 

39) promocja i organizacja wolontariatu, 

40) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 
dziecka, 
41) działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom 
społecznym i uzależnieniom, 

42) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje 
pozarządowe bądź jednostki samorządu terytorialnego, 

43) działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność społeczna, 
charytatywna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, 
dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji skierowana do dzieci 
i młodzieży. 
 

 

3. Cele określone w ust. 1 Stowarzyszenie realizuje poprzez: 

 1) pozyskiwanie członków i angażowanie ich do pracy na rzecz Stowarzyszenia, 

 2) pomoc w określaniu istotnych  potrzeb rozwoju Uzdrowiska Wysowa i ziemi z nim związanej, 
w tym poprzez nawiązywanie współpracy z naukowcami i specjalistami wszelkich dziedzin, 

 3) organizowanie odczytów, sesji, meetingów, wystaw, konkursów, dyskusji, wycieczek  
krajoznawczych, prowadzenie działalności wydawniczej, współpraca ze środkami masowego 
przekazu, 

 4) udział w wychowaniu społeczności Uzdrowiska Wysowa i ziemi z nim związanej  przez 
pobudzanie zainteresowań ich przeszłością, teraźniejszością oraz przyszłością,   życiem 
gospodarczym, plastyką, muzyką, literaturą, sportem, turystyką oraz organizowaniem innych 
imprez rozrywkowych, 

 5) inicjowanie działalności inwestycyjnej  w zakresie potrzeb rozwoju Uzdrowiska Wysowa i ziemi 
z nim związanej  w zakresie potrzeb gospodarczych, kulturalnych, rekreacyjnych, 

 6) współpraca z władzami, organizacjami samorządowymi oraz innymi pozarządowymi 
i samorządowymi, podmiotami prawnymi działającymi na terenie Uzdrowiska Wysowa i ziemi 
z nim związanej, oraz za granicą,  we wszystkich przedsięwzięciach mających na celu rozwój 
ekonomiczny i kulturalny Uzdrowiska Wysowa i ziemi z nim związanej, 

 7) organizowanie zebrań, odczytów, szkoleń, konsultacji, konferencji, sympozjów o tematyce 
związanej z działalnością statutową Stowarzyszenia, 

 8) wydawanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych, prowadzenie szeroko pojętych działań 
promocyjnych. 

 9) podejmowanie działań edukacyjnych, doradczych i finansowych  w zakresie aktywizowania 
społeczeństwa Uzdrowiska Wysowa i ziemi z nim związanej w zakresie rozwoju  przedsiębiorczości 



i innych form aktywności. 

 
10) opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do rodzin i osób w trudnej sy-
tuacji materialnej, życiowej, 
11) opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do dzieci i młodzieży z rodzin 
o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej, 
12) opracowywanie i realizację programów aktywizacji zawodowej i społecznej na rzecz włączenia 
społecznego oraz na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
13) opracowywanie i realizację programów pomocy odpowiadających na aktualne problemy spo-
łeczne, prowadzenie badań społecznych,  
14) organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych 
i innych dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej, 
15) działalność szkoleniową mającą na celu wdrożenie programów Stowarzyszenia przez inne 
osoby i podmioty, 
16) wspieranie i utrzymywanie kontaktu z uczestnikami programów pomocy, 
17) przygotowywanie i rozwój narzędzi informatycznych wspierających realizację programów po-
mocy, 
18) działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego, 
19) rozwijanie wolontariatu i tworzenie centrum wolontariatu: organizację szkoleń, warsztatów, 
spotkań dla wolontariuszy, tworzenie bazy danych wolontariuszy,  
20) samodzielne lub łączne z innymi podmiotami prowadzenie projektów i działań realizujących 
cele Stowarzyszenia, w tym kampanii oraz badań społecznych, 
21) powoływanie lub wspieranie powstawania grup roboczych przy Stowarzyszeniu, których celem 
jest prowadzenie działań w zakresie celów Stowarzyszenia, 
22) przekazywanie dotacji i darowizn dla osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek po-
siadających zdolność prawną, 
23) przyznawanie stypendiów umożliwiających podejmowanie przez ich beneficjentów konkret-
nych działań leżących w zakresie celów Stowarzyszenia, 
24) ustanawianie i przyznawanie nagród, wyróżnień, odznak i medali honorowych według ustalo-
nych przez Stowarzyszenie kryteriów za działalność zbieżną z celami i wartościami promowanymi 
przez Stowarzyszenie, 
25) rozpowszechnianie idei programów pomocowych oraz wolontariatu w środkach masowego 
przekazu, poprzez organizowanie i przeprowadzanie kampanii promocyjno-informacyjnych, 
26) działalność wydawniczą oraz medialną w zakresie wszystkich dostępnych środków masowego 
przekazu oraz masowego komunikowania, 
27) wymianę i edukację kulturalną,  
28) współpracę międzyregionalną i międzynarodową z innymi osobami i podmiotami, 
29) współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi,  
30) współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi,  
31) współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia, 
32) prowadzenie własnej działalności charytatywnej poprzez: organizowanie kwest pieniężnych, 
organizowanie zbiórek pieniężnych w kraju i za granicą, pozyskiwanie sponsorów okolicznościo-
wych i stałych, 
33) tworzenie sieci i narzędzi służących rozwojowi partnerstw wspierających działalność statutową 
Stowarzyszenia, w tym zagranicznych, 
34) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania zgod-
nie ze statutowymi celami Stowarzyszenia. 

4.  Stowarzyszenie może również prowadzić odpłatną lub nieodpłatną działalność pożytku publiczne-
go na zasadach określonych stosowanymi przepisami dotyczącymi działalności pożytku publicznego, 
którego cele będą zgodne z katalogiem celów podanych w art. 4 ustawy o działalności pożytku pu-
blicznego z dnia 24 kwietnia 2003r. Dz.U.2003,Nr 96, poz. 873).  



 
5. Dochód z działalności Stowarzyszenia przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych 
organizacji – Stowarzyszenia  określonych w § 2 ust. 2, które są celami pożytku publicznego. 

  

ROZDZIAŁ 3 

 CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§ 3 

 1. Członkowie Stowarzyszenia  dzielą się na: 

  1) członków zwyczajnych, 

 2) członków wspierających, 

 3) członków honorowych. 

2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem o  
pełnej zdolności do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która złoży pisemną 
deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia. 

3.Członkostwo w Stowarzyszeniu nabywa się poprzez przyjęcie kandydatury przez Zarząd zwykłą  
większością głosów w drodze uchwały. 

4. Członek zwyczajny ma prawo: 

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, 

2) uczestniczyć we wszystkich pracach i imprezach organizowanych  przez Stowarzyszenie, 

3) korzystać z porad i pomocy Stowarzyszenia, 

4) korzystać z innych świadczeń i urządzeń  Stowarzyszenia, 

5) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności  Stowarzyszenia, 

6) posiadać legitymację i nosić odznakę Stowarzyszenia. 

5.Do obowiązków członka zwyczajnego należy: 

1) czynnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia oraz  propagować jego program, 

2) regularnie opłacać składki członkowskie i zadeklarowane świadczenia, 

3) przestrzegać postanowień statutu  i uchwał  Stowarzyszenia. 

6. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna, lub inna jednostka uznająca cele i 
zasady Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub organizacyjną. Członek 
wspierający ma prawa określone w § 3 ust 4 pkt. 2, 3, 5 Statutu oraz prawo uczestnictwa z głosem 
doradczym - za pośrednictwem swojego przedstawiciela  - w Walnym  Zgromadzeniu. 

7.Członkiem honorowym, może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia. 
Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Nadanie członkowi 
zwyczajnemu Stowarzyszenia statusu członka honorowego nie powoduje utraty przez niego praw i 
obowiązków członka zwyczajnego. Członek honorowy Stowarzyszenia nabywa wszystkie prawa 
członka zwyczajnego  z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, zaś w zakresie obowiązków 
jest on zwolniony od płacenia składek członkowskich.  

8. Członkostwo ustaje na skutek: 

1) pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu Stowarzyszenia 

2) wykluczenie przez Zarząd poprzez skreślenia z listy członków z powodu: 

a) zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres trzech (3) miesięcy  

b) nieprzestrzegania statutu i  uchwał władz Stowarzyszenia 

c)  nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia 

3) utraty praw obywatelskich lub pozbawienia praw publicznych na mocy prawomocnego 



wyroku sądu 

4) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej  przez osoby prawne 

5)  likwidacji Stowarzyszenia 

 

ROZDZIAŁ 4 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WŁADZE STOWARZYSZENIA 

   

§ 4 

  

1.Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zgromadzenie Członków, 

2) Zarząd, 

3)  Komisja Rewizyjna. 

§ 5 

  

Kadencja członków władz Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym 
bezwzględną większością uprawnionych głosów obecnych na Walnym Zebraniu.  

 

§ 6 

 1. Najwyższą władzę Stowarzyszenia stanowi Walne Zgromadzenie Członków, które zbiera się co 
najmniej raz w roku. 

2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia powiadamiając członków o terminie, miejscu 
i porządku obrad najpóźniej 14 dni przed terminem zgromadzenia. Dopuszczalną  formą 
powiadomienia jest poczta e-mail wskazana w deklaracji członkowskiej 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia: 

1) z własnej inicjatywy, 

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty 
wpłynięcia wniosku. 

 

       § 7 

  

1. Walne Zgromadzenie: 

1) wybiera członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji  Rewizyjnej, 

2) rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu  Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej 
z działalności statutowej i finansowej, 

3) określa główne kierunki działania Stowarzyszenia,  i uchwala plan rzeczowo - finansowy na 
dany rok (dany okres) 

4) uchwala absolutorium  członkom Zarządu Stowarzyszenia, 

5) ustala wysokość składek członkowskich i wszelkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia 

6) uchwala ramowe przeznaczenie środków Stowarzyszenia, 

7) nadaje godność członka honorowego Stowarzyszenia, 

8) uchwala zmiany w statucie i rozwiązanie Stowarzyszenia, 

9) rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu, 

10) rozpatruje wszelkie sprawy wniesione przez członków na obrady nie należące do kompetencji 



innych  władz Stowarzyszenia. 

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 
połowy uprawnionych  do głosowania za wyjątkiem decyzji określonych w ust. 1 pkt. 8) które zapadają 
większością  2/3 głosów uprawnionych do głosowania. 

3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę członków jeżeli odbywa się po 
upływie pół godziny po oznaczonym terminie, a w zawiadomieniu wyraźnie to oznaczono. 

4. Każdy  członek  Walnego Zgromadzenia ma prawo 1 ( jednego)  głosu podczas głosowania. 

 

§ 8 

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie 
z uchwałami Walnego Zgromadzenia członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 

2. Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie 
z zastrzeżeniem, iż w przypadku zaciągania zobowiązań majątkowych niezbędne jest oświadczenie 
Prezesa lub Skarbnika. 

3. Zarząd  składa się od 3 do 5 członków w tym: z prezesa, skarbnika i sekretarza. 

4. Ukonstytuowanie się Zarządu Stowarzyszenia odbywa się w trakcie Walnego Zgromadzenia przez 
wybór członków Zarządu. 

5. Jeżeli skład Zarządu zmniejszy się w toku kadencji w stosunku do liczby ustalonej przez Walne 
Zgromadzenie to na zwolnione miejsce Zarząd może wybrać osoby, które na Walnym Zgromadzeniu  
otrzymały wymaganą ilość głosów  (w kolejności otrzymanych głosów). 

6.  Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy: 

1) realizacja celów statutowych 

2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 

3) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia. 

4) przyjmowanie  i skreślanie  członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia 

5) opracowywanie budżetu i sporządzanie bilansu, 

6) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia  w ramach uprawnień przyznanych przez Walne  
Zgromadzenie, powoływanie "Komisji" i tworzenie "Funduszy" do poszczególnych spraw 
i zagadnień, 

7)  zwoływanie Walnego Zgromadzenia, 

8) składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu, 

9) rozpatrywanie sporów między członkami Stowarzyszenia   powstałych na tle działalności 
Stowarzyszenia. 

7. Członkowie Zarządu nie są i nie byli oraz nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

  

§ 9 

 1. Zarząd Stowarzyszenia odbywa posiedzenia. 

2. Ustalenia z posiedzeń Zarządu zapisywane są w formie uchwał. 

3. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów to jest liczbą głosów przewyższającą 
połowę ważnie oddanych głosów przy obecności ponad połowy składu Zarządu. W przypadku 
równości głosów decyduje głos Prezesa. 

4. Na posiedzeniu Zarządu mogą być zapraszani z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej  
i przewodniczący " Komisji". 

5. Prace członków w Zarządzie Stowarzyszenia mogą być wynagradzane z funduszy Stowarzyszenia. 
Decyzję o ustaleniu wynagrodzenia dla członków Zarządu Stowarzyszenia podejmuje Walne 



Zgromadzenie członków Stowarzyszenia bezwzględną większością uprawnionych głosów obecnych na 
Walnym Zebraniu. Walne Zgromadzenie wyznacza również osobę uprawnioną do podpisania umów 
z członkami Zarządu Stowarzyszenia. 

§ 10 

1.Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Stowarzyszenia. 

2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę 
i sekretarza. 

3. Komisja Rewizyjna jest odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie 
wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru organem kontrolnym Stowarzyszenia. 

4.Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

1). Nie mogą  być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nim w związku małżeńskim, 
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,  

2). Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 
publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

3). Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub 
wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni; 

5. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrola nad całokształtem działalności Stowarzyszenia, 

2) przedstawianie Zarządowi Stowarzyszenia uwag i wniosków w sprawie działalności 
Stowarzyszenia oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej 
Stowarzyszenia, 

3) składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu i zgłaszanie wniosków w sprawie udzielenia 
absolutorium  Zarządowi Stowarzyszenia. 

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach 
Zarządu Stowarzyszenia. 

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. 

8. Jeśli skład Komisji Rewizyjnej zmniejszy się  toku kadencji w stosunku do liczby ustalonej w Statucie 
to na zwolnione miejsce Komisja Rewizyjna może dokooptować osoby, które na Walnym 
Zgromadzeniu otrzymały wymaganą  ilość głosów (w kolejności otrzymanych głosów). 

9. Ustalenia z posiedzeń Komisji Rewizyjnej zapisywane są w formie uchwał. 

10.Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów to jest liczbą głosów 
przewyższającą połowę ważnie oddanych głosów przy obecności ponad połowy składu Komisji 
Rewizyjnej. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

 

§ 11 

 1. "Komisje", o których mowa w § 1 ust. 7 i § 8 ust. 6 pkt. 6  powołuje Zarząd Stowarzyszenia w razie 
konieczności dla  realizacji  ściśle określonego zadania. 

2. Członkami "Komisji" mogą być członkowie Stowarzyszenia jak i osoby nie będące członkami  
Stowarzyszenia. 

3. Liczbę członków "Komisji", jej zadania i czas działania określa Zarząd Stowarzyszenia. 

4. Przewodniczącym "Komisji" jest osoba wybrana przez członków "Komisji". 

5. Sprawozdanie z działalności "Komisji" przed Zarządem Stowarzyszenia składa w jej imieniu 
przewodniczący "Komisji". 

6.Przewodniczący "Komisji" ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem 
doradczym. 



  

§ 12 

 1."Fundusze" o których mowa w § 1 ust 7 i § 8 ust. 6 pkt. 6 tworzy Zarząd Stowarzyszenia dla 
finansowania określonego  zadania. 

2. "Fundusze" tworzone są z majątku finansowego Stowarzyszenia. 

3. Osobę odpowiedzialną za zarządzanie funduszem ustala Zarząd  Stowarzyszenia. 

  

ROZDZIAŁ 5 

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA 

§ 13 

  

1. Do realizowania zadań statutowych Stowarzyszenie może posiadać majątek trwały, obrotowy, 
udziały i akcje w obcych jednostkach oraz fundusze,  które składają się z: 

 1)  składek członków zwyczajnych oraz świadczeń członków wspierających, 

 2)  wpływów z działalności statutowej 

 3)  dochodów z majątku Stowarzyszenia, 

 4)  dochodów z działalności gospodarczej, 

 5)  dotacji państwowych  oraz Unii Europejskiej, 

 6)  darowizn i zapisów, 

 7) ofiarności publicznej, 

 8) innych środków zewnętrznych w tym również z środków przekazanych z 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych. 

2. Stowarzyszenie z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki 
i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej. 

3. Wszelkie środki pieniężne Stowarzyszenia mogą być przechowywane na  koncie Stowarzyszenia lub 
w kasie gotówkowej Stowarzyszenia. 

4. Cały osiągnięty przez Stowarzyszenie dochód będzie przeznaczany na jego cele statutowe, tj. na cele 
działalności pożytku publicznego. 

  

§ 14 

 1. Decyzje w sprawie zbywania i obciążania majątku  nieruchomego podejmowane są przez Zarząd 
Stowarzyszenia po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia Członków. 

2. Decyzje w sprawie nabywania i zbywania majątku ruchomego podejmowane są przez Zarząd  
w zakresie  środków  i stanu posiadania Stowarzyszenia. 

§15 

 

1. Stowarzyszenie nie może: 

1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego 
członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie 
organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych 
dalej „Osobami bliskimi”, 

2) przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego organów 
lub pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 
w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 



3) wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub 
pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że 
to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia,  

4) nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, 
członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich Osoby bliskie, na zasadach innych niż 
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

2. Działalność pożytku publicznego prowadzona przez Stowarzyszenie nie może być prowadzona 
wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia. 

  

ROZDZIAŁ 6 

ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

  

§ 16 

 Statut Stowarzyszenia może być zmieniony uchwałą Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia 
podjętą większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania. 

 

 § 17 

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały  Walnego Zgromadzenia członków 
Stowarzyszenia podjętej   większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania przy obecności co 
najmniej połowy uprawnionych głosów 

2. Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną, która  zgodnie z ustalonymi przez 
Zgromadzenie wytycznymi   przeprowadzi likwidację. 

3.Walne Zgromadzenie jednocześnie z uchwałami określonymi w  ust. 1 i 2 podejmuje decyzję 
o przekazaniu pozostałego po    likwidacji majątku na cele społeczne. 

4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 
o Stowarzyszeniach. 

  

 Statut zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia  nr  9/2018 z dnia  21 
maja 2018 r.  


