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Załącznik do UCHWAŁY nr 2/2009 

 Zebrania ZałoŜycielskiego 

 Stowarzyszenia KAŹMIERZ  

z dnia 16 grudnia 2009 roku 
 

 

 

 

 

STATUT 

 

 STOWARZYSZENIA  
 

„KAŹMIERZ” 



2 

 

Rozdział I 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „Kaźmierz” i w dalszej części statutu        
            zwane jest Stowarzyszeniem.    

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych. 

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Kaźmierz. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.  

4. Dla realizacji celów statutowych, Stowarzyszenie moŜe działać na terenie innych państw  
            z poszanowaniem tamtejszego prawa.  

5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.  
            Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.  
            Prawo o stowarzyszeniach Dz. U. nr 20 poz. 104 ze zmianami oraz niniejszego statutu. 

6. Stowarzyszenie moŜe naleŜeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji  
            o podobnych celach.  

7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.  
            Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie moŜe zatrudniać pracowników.  

8. Stowarzyszenie moŜe wraz z innymi stowarzyszeniami załoŜyć związek stowarzyszeń. 

9. Stowarzyszenie moŜe uŜywać odznaki i pieczęci.  

 
Rozdział II 

 
§ 2 

Cele i sposoby realizacji 

 

1.         Celem działalności Stowarzyszenia jest umoŜliwienie pełnego wykorzystania potencjału         
            zasobów ludzkich, a w szczególności propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego.      
            Aktywizacja lokalnej społeczności, upowszechnianie kultury i sztuki, inspirowanie  
            róŜnych form działalności w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej,      
            oświaty i wychowania, zdrowia oraz turystyki, a takŜe podniesienie poziomu  
            wykształcenia  społeczeństwa lokalnego oraz zmniejszenie obszarów wykluczenia  
            społecznego. 
 
2.         Stowarzyszenie swoje cele statutowe realizuje poprzez: 

  1)     Świadczenie róŜnego rodzaju pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji Ŝyciowej    
    (pozyskiwanie i gromadzenie środków materialnych i niematerialnych na ten cel). 

2) Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
 i innych uzaleŜnień oraz organizowanie i prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych,  
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opiekuńczo-wychowawczych oraz środowiskowych dla dzieci i młodzieŜy  
ze środowisk zagroŜonych wykluczeniem społecznym. 

3) Podejmowanie i popularyzację działań mających na celu zwiększenie aktywności     
społecznej osób niepełnosprawnych. Organizowanie i prowadzenie placówek,  
których głównym zadaniem jest rehabilitacja medyczna, społeczna i zawodowa     
osób niepełnosprawnych, poprzez ośrodki wsparcia, warsztaty terapii zajęciowej, 
zakład aktywności zawodowej. 

4)    Organizowanie wsparcia dla osób wymagających opieki. 

5) Działalność mającą na celu organizowanie i prowadzenie schronisk. 

6)    Współpracę z administracją publiczną i samorządem lokalnym, a takŜe innymi  
   instytucjami, organizacjami i osobami. 

7) Upowszechnianie kultury regionalnej. 

8)     Prowadzenie działalności o charakterze sportowym, kulturalnym i edukacyjnym  
    na rzecz mieszkańców. Organizacja imprez, koncertów, wystaw, pokazów. 

9)    Organizowanie szkoleń, kursów, konferencji i odczytów, publikację materiałów  
   w róŜnych kanałach dystrybucji i działalność wydawniczą.   

10)    Propagowanie idei wolontariatu. 

11) Podnoszenie wśród młodzieŜy znaczenia wartości tradycji, kultury, tolerancji  
i poziomu edukacji. 

12) Rozwijanie zainteresowań i wspieranie dzieci wybitnie zdolnych. Fundowanie  
stypendiów  naukowych, sportowych i socjalnych. 

13) Wspieranie działalności szkół poprzez zakup wszelkich pomocy dydaktycznych i 
nagród.  

14)     Podejmowanie działań w celu rozwoju „społeczeństwa informacyjnego”.  

15)    Organizowanie zajęć dodatkowych i zagospodarowanie wolnego czasu. 

16)    Organizowanie wolnego czasu dla seniorów.  

17)    Organizowanie alternatywnych form edukacji i wychowania.  

18)    Propagowanie i realizację działań i zachowań przyrodniczo-ekologicznych. 

19)    Organizowanie i dofinansowywanie wycieczek i wypoczynku wakacyjnego. 

20) Organizację wymiany międzynarodowej i międzyszkolnej. 

21) Upowszechnianie wiedzy na temat Wspólnoty Europejskiej, kontaktów  
międzynarodowych oraz pozyskiwania i wykorzystywania środków z funduszy 
strukturalnych UE. 

22)    Organizowanie pomocy dla Polaków mieszkających poza granicami RP. 

23)    Działalność związaną z edukacją profilaktyką i diagnostyką medyczną. 

24)    Prowadzenie działań mających na celu podnoszenie świadomości prawnej. 
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Rozdział III 

 
§ 3 

Prawa i obowiązki członków stowarzyszenia 
 

1.        Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna moŜe    
           być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. 
 
2.         Stowarzyszenie posiada członków:  
        1)     zwyczajnych, 
        2)     wspierających,  
        3)     honorowych.  
 
3.        Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia moŜe być kaŜda osoba fizyczna, posiadająca    
           pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca    
           statutowe cele Stowarzyszenia, która złoŜy deklarację członkowską na piśmie.  
  
4.         Członkiem zwyczajnym staje się osoba fizyczna po złoŜeniu pisemnej deklaracji  
            na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.  
 
5.         Członkiem wspierającym Stowarzyszenie moŜe zostać osoba fizyczna i prawna  
            deklarująca pomoc finansową,  rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów  
           Stowarzyszenia 
 
6.        Członkiem wspierającym staje się osoba fizyczna i prawna po złoŜeniu pisemnej     
            deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.  
 
7.        Członkiem honorowym Stowarzyszenia moŜe być osoba fizyczna, która wniosła znaczący     
            wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 
 
8.        Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek  
           5 członków Stowarzyszenia.  
 
9.        Członkowie zwyczajni mają prawo:  
 
        1)     biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,  
        2)     korzystania z dorobku,  majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,  
        3)     udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez  
                Stowarzyszenie, 
        4)     zgłaszania wniosków dotyczących  działalności Stowarzyszenia, 
        5)     noszenie odznaki Stowarzyszenia. 
 
10.      Członkowie zwyczajni mają obowiązek:  
 
        1)     brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,  
        2)     przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,  
        3)     regularnego opłacania składek.  
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11.      Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa  
            wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach     
            Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.  
 
12.      Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,   
            przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia  
 
13.      Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 
 
14.      U trata członkostwa następuje na skutek: 
  
        1)     pisemnej rezygnacji złoŜonej na ręce Zarządu  
        2)     wykluczenia przez Zarząd z powodu:  
 
          a) łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia  
          b) notorycznego uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia 
          c) niepłacenia składek za okres jednego roku 

 
        3)     utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu 
        4)     śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.  
 
15.      Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub  
           pozbawienia członkowstwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego    
           Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.  
 

 
Rozdział IV 

 
§ 4 

Władze stowarzyszenia  
 
1.        Władzami stowarzyszenia są:  
        1)     Walne Zgromadzenie Członków 
        2)     Zarząd 
        3)     Komisja Rewizyjna 
 
2.         Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata a ich wybór      
           odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.  
 
3.         Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy    
            obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania/ chyba Ŝe  
            dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.  
 
 
4.         Walne Zgromadzenie Członków jest najwyŜszą władzą Stowarzyszenia.  
             
            W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:  
        1)     z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni 
        2)     z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście. 
 



6 

 

5.         Walne Zgromadzenie Członków moŜe być zwyczajne i nadzwyczajne.  
 
6.         Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd  
            Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich     
            członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania na tablicach informacyjnych      
            sołectw oraz poprzez ogłoszenie w internecie.  
 
7.         Walne Zebranie Członków nadzwyczajne moŜe się odbyć w kaŜdym czasie.  
            Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy na wniosek Komisji Rewizyjnej lub     
            pisemny wniosek ,co  najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych     
            Stowarzyszenia.  
 
8.         Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością    
            głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest    
            jawne.  
 
9.         Do kompetencji Walnego Zgromadzenia naleŜą: 
 
        1)    określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 
        2)    uchwalanie zmian statutu, 
        3)    wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,  
        4)    udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
        5)    rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
        6)    uchwalanie budŜetu, 
        7)    uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń  
               na rzecz Stowarzyszenia, 
        8)    podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego, 
        9)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,  
      10)    rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia    
               lub jego władze, 
      11)    rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu 
      12)    podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego  
               majątku, 
      13)    podejmowanie uchwał w kaŜdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich     
               sprawach niezastrzeŜonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia. 
      14)    podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciąŜaniu majątku trwałego  
               Stowarzyszenia 
 
 
10.      Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia, zgodnie  
           z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie  
           na zewnątrz.  
 
11.      Zarząd składa się z 3 do  7 osób w tym prezesa i wiceprezesa.  
           Prezesa i wiceprezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków.  
 
12.      Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niŜ raz na    
           kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.  
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13.      Do kompetencji Zarządu naleŜą: 
 
        1)    realizacja celów Stowarzyszenia 
        2)    określenie szczegółowych kierunków działania 
        3)    wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków 
        4)    sporządzanie planów pracy i budŜetu 
        5)    sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia 
        6)    reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz  
        7)    zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków 
        8)    przyjmowanie i skreślanie członków 
        9)    składanie sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 
 
14.      Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością  
           Stowarzyszenia. 
 
15.      Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego zastępcy  
           oraz sekretarza.  
 
16.      Komisja Rewizyjna 
 
   1.     Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŜy:  
 
        1)    kontrolowanie działalności Zarządu  
        2)    przedstawianie wyników z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków 
        3)    prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków 
               oraz zebrania Zarządu 
        4)    składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia 
        5)    składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków 
 
   2.     Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo do brania udziału z głosem doradczym  
           w posiedzeniach Zarządu. 
 
 
   3.     Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we Władzach         
           Stowarzyszenia. 
   4.     Komisja rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne  
           Zgromadzenie.  
 
 
17.   W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania  
            kadencji, moŜe nastąpić uzupełnienie lub zmiana ich składu przez Walne Zgromadzenie. 
 

Rozdział V 
§ 5 

 
Maj ątek i fundusze 

 
 
1.         Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze, który powstaje z:  
        1)    składek członkowskich 
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        2)    darowizn, spadków zapisów 
        3)    dotacji i ofiarności publicznej 
        4)    wpływów z działalności statutowej. 
 
2.        Wszelkie środki pienięŜne muszą być przechowywane wyłącznie na rachunku    
           bankowym Stowarzyszenia.  
 
3.        Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi  
           przepisami.  
 
4.        Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli,  
           w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy Prezesa lub  
           viceprezesa i jednego członka zarządu działających łącznie. 
 

Rozdział VI 
 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

 
1.        Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia  
           podejmujeWalne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów -     
           (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.  
 
2.        Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków    
           określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.  
 
3.        W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy  
           ustawy Prawa o Stowarzyszeniach. 
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