
S T A T U T 
Stowarzyszenia Praworządność i Kultura

Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Stowarzyszenie Praworządność i Kultura zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 
1989 roku Prawo o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§ 2
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 3
Znaczenie nazwy:
Stowarzyszenie nie identyfikuje się z żadnym istniejącym ruchem, ugrupowaniem społecznym czy politycznym. Powstało 
poprzez oddolną inicjatywę ludzi o zbliżonych poglądach na rzeczywistość i kierunki jej przeobrażeń. 
Stowarzyszenie  nie jest związane organizacyjnie czy też finansowo z żadną instytucją lub osobą fizyczną.
Członkowie stowarzyszenia postanowili poprzez aktywność członków oddziaływać na siebie i otoczenie celem 
pobudzania oddolnych inicjatyw przyspieszających rozwój Miasta i Gminy oraz Powiatu Myśliborskiego, kształtujących 
własne środowisko w wymiarze społecznym, kulturowym, gospodarczym, ekologicznym i politycznym. 
Członkowie  Stowarzyszenia  powinni  spełniać  wysokie  standardy  etyczne  i  moralne  oraz  posiadać  dobrą  opinię 
środowiska  w  miejscu  zamieszkania.  We  władzach  Stowarzyszenia  oraz  do  jego  reprezentacji  (w  tym  radni, 
rekomendowani  do  władz  samorządowych  i  państwowych)  –  mogą  być  wyznaczane  tylko  osoby  kompetentne, 
wykwalifikowane i doświadczone.
Inicjatywa tworzenia stowarzyszenia jest inspirowana przez działaczy społecznych, samorządowych, i gospodarczych, 
skierowana na popieranie wszelkich form samorządności, uznająca, iż tylko samodzielne, niezależne i silne samorządy 
gwarantują  szybki  rozwój  wspólnot  lokalnych,  realizację  ich potrzeb zbiorowych i  reprezentatywność w skali  gminy, 
powiatu i województwa.

§ 4
Stowarzyszenie  działa  na  obszarze  Pojezierza  Myśliborskiego,  skupiając  wokół  siebie  działaczy  samorządowych, 
społecznych i gospodarczych oraz osoby sympatyzujące z ruchem samorządowym i ideami stowarzyszenia.

§ 5
Siedzibą Stowarzyszenia jest lokal przy ul. Daszyńskiego 7, 74-300 Myślibórz.

§ 6
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym 
samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 8
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać 
pracowników.

Rozdział II 
CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 9
Podstawowym celem działania Stowarzyszenia jest budowa SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, zwłaszcza:
1. Tworzenie i promowanie programów gospodarczego i społecznego rozwoju wspólnot lokalnych.
2. Wspieranie i promowanie lokalnych samorządów społecznych i gospodarczych.
3. Aktywizacja lokalnych wspólnot i organizacji – przezwyciężanie marazmu i bierności.
4. Zgłaszanie kandydatów do organów władzy samorządowej i państwowej celem promowania własnych zamierzeń i 

realizacji strategii i programów działania.
5. Kształtowanie opinii publicznej w myśl przyjętych założeń programowych i strategii działania.
6. Ocena dążeń i celowości działań lokalnych władz i instytucji.
7. Integracja społeczeństwa i ruchów politycznych wokół działań Stowarzyszenia.
8. Promowanie idei samorządowych oraz propagowanie ustalonych zasad, pobudzanie wymiany poglądów w tym 

zakresie.

§ 10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, socjalnej, sportowej i gospodarczej.



2. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej.
3. Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych.
4. Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia.
5. Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu 

zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.

§ 11
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. 
Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do 
podziału między jego członków.

Rozdział III 
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków honorowych,
3. członków wspierających.

§ 13
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być wyłącznie osoby fizyczne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wpierającym Stowarzyszenia.
3. W uznaniu szczególnych zasług dla Stowarzyszenia może być przyznane członkostwo honorowe, jednakże 

wyłącznie osobom fizycznym.

§ 14
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każdy, kto:

1.1. Posiada pisemną rekomendację przynamniej 3 członków Stowarzyszenia potwierdzających spełnienie założeń 
określonych w Rozdziale I Statutu,

1.2. Wypełni deklarację przynależności do Stowarzyszenia,
1.3. Uzyska akceptacje przyjęcia do stowarzyszenia w formie decyzji Zarządu. Od decyzji Zarządu służy odwołanie 

do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny otrzymuje legitymację.
3. Członek zwyczajny ma prawo:

3.1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
3.2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
3.3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
3.4. Korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami 

statutowymi,
3.5. Brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.

4. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
4.1. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
4.2. Regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
4.3. Czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
4.4. Dbania o mienie Stowarzyszenia.

§ 15
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać wyłącznie osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji 

celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje 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 takie same prawa jak członek zwyczajny.
4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 16
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać wyłącznie osoba prawna szczególnie zasłużona dla realizacji 

celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający działa przez swojego przedstawiciela.
3. Godność członka wspierającego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
4. Członek wspierający nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem 

doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie same prawa jak członek zwyczajny.



5. Członek wspierający zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 17
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1.1.Dobrowolnej  rezygnacji  z przynależności  do Stowarzyszenia,  zgłoszonej  na piśmie Zarządowi,  po uprzednim 
uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,

1.2.Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
1.3.Uchwały  Zarządu  z  powodu  nie  płacenia  składek  członkowskich  lub  nieusprawiedliwionej  nieobecności  na 

Walnym Zebraniu przez okres 2 lat,
1.4.Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz 

Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia.
2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty 

doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego 
Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV 
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 18
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 19
1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby 

członków, z zastrzeżeniem pkt. 2.
2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 20 dni po terminie 

pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych 
członków. Powyższe nie odnosi się do uchwał dotyczących zmian w statucie i rozwiązania Stowarzyszenia.

3. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom 
tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych 
członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje 
Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

a) Walne Zebranie Członków

§ 20
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być:

2.1. Zwyczajne,
2.2. Nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-
wyborcze                                 zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku 
obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

4. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

5.1. Z własnej inicjatywy,
5.2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej,
5.3. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i 
obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

7. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy 
ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia z zastrzeżeniem § 19.2.

8. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, 
bezwzględną większością obecnych członków Stowarzyszenia. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu 
i Komisji Rewizyjnej.

9. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 21
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  należy:
1. Uchwalenie statutu i jego zmian,



2. Ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
3. Wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4. Ustalanie wysokości składek członkowskich,
5. Powoływanie komisji problemowych,
6. Zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
7. Ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
8. Decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
9. Nadawanie tytułu członka honorowego i wspierającego Stowarzyszenia,

10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
11. Podejmowanie uchwał w sprawach finansowych o wartości powyżej 5 tys. euro.
12. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

b) Zarząd Stowarzyszenia

§ 22
1. Bieżącą działalnością Stowarzyszenia kieruje i reprezentuje je na zewnątrz Zarząd.
2. Zarząd składa się z 3 do 6 osób, w tym Prezesa, który organizuje i kieruje pracami Zarządu. 
3. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa,  Sekretarza i Skarbnika, a także może wybrać 

Wiceprezesa.
4. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
5. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 

połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). 
6. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Na podstawie uchwały pełnego składu, Zarząd może 

podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
8. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.

§ 23
Do zakresu działania Zarządu należy:
1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami 

statutowymi.
2. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych.
3. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
4. Podejmowanie decyzji w sprawach finansowych o wartości do 5 tys. euro.
5. Decyzje w sprawach finansowych i majątkowych Stowarzyszenia o wartości do 5 tys. euro podpisuje Prezes przy 

kontrasygnacie Skarbnika Stowarzyszenia.
6. W sprawach finansowych i majątkowych o wartości powyżej 5 tys. euro dokumenty podpisuje Prezes oraz jeden 

członek Zarządu przy kontrasygnacie Skarbnika Stowarzyszenia.
7. Ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia.
8. Zwoływanie Walnego Zebrania, przygotowywanie projektów uchwał dla Walnego Zebrania.
9. Podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych.

10. Sterowanie kampaniami prowadzonymi przez Stowarzyszenie.
11. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
12. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
13. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.
14. W szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich.
15. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

§ 24
1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora.
2. Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.

c) Komisja Rewizyjna

§ 25
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.



3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 26
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień.
3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez 

Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.
4. Zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5. Składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 27
Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności 
wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w 
głosowaniu tajnym.

§ 28
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami 

Stowarzyszenia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych 

lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział V 
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA I GOSPODARKA FINANSOWA

§ 29
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1.1. Składki członkowskie.
1.2. Darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne, akcje społeczne itp.
1.3. Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku 

Stowarzyszenia,                                                         dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje).
1.4. Dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia.
1.5. Dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług.
1.6. Dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają 
składki, wg zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o 
przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Walne Zebranie Członków.

§ 30
Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, Stowarzyszenia, zawierania umów i 
udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest Prezes i członek Zarządu.

Rozdział VI 
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 31
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, 

przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 

2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 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. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające 
podobne cele statutowe do Stowarzyszenia, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek 
Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.


	Rozdział III 
	CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
	ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA


