
STATUT
stowarzyszenia tutajteraz

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Stowarzyszenie  o  nazwie  stowarzyszenie  tutajteraz  zwane  dalej  „stowarzyszeniem”’  jest 
organizacją działającą na postawie prawa polskiego.

§ 2.
Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Siedlce.

§ 3.
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 
z 1989r./  Nr 20,  poz.  104,  z  późn.  zm.),  Ustawy o działalności  pożytku publicznego i  o 
wolontariacie (Dz. U. z 2003r./ Nr 96, poz.873, z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 4.
Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania 
do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 5.
Stowarzyszenie  może  być  członkiem  krajowych  i  międzynarodowych  organizacji 
o podobnym celu działania.

§ 6.
Stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem  obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
Dla  właściwego  realizowania  swoich  celów,  stowarzyszenie  może  prowadzić  również 
działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7.
Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 8.
Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz mieszkańców miasta Siedlce oraz innych osób.
Do celów tych należy w szczególności:
1) realizowanie działań kultury, sztuki, ochrony kultury i tradycji,
2) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet 

i mężczyzn,
3) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, także 

działań wspomagających rozwój demokracji,
4) realizowanie działań na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
5) realizacja  działań  na  rzecz  ekologii  i  ochrony  zwierząt  oraz  ochrony  dziedzictwa 

przyrodniczego,
6) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działalność charytatywna oraz 

przeciwdziałanie patologiom społecznym
7) wspomaganie organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego oraz promocja 

i organizacja wolontariatu.
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§ 81.
Do  realizacji  swoich  celów  statutowych  stowarzyszenie  może  prowadzić  odpłatną 
i nieodpłatną działalność pożytku publicznego
1) Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego stowarzyszenia jest:

1) prowadzenie działalności wydawniczej,
2) organizacja  wszelkich  imprez  związanych  z  promocją,  upowszechnianiem 

i prezentacją kultury i sztuki, w tym wystaw, projekcji filmów, pokazów i koncertów 
w szczególności młodych twórców,

3) podejmowanie wszelkich działań mających na celu promocję walorów turystycznych 
Siedlec i okolicy,

4) działalność prawnicza i rachunkowo księgowa,
5) badanie rynku i opinii publicznej,
6) organizowanie  szkoleń,  spotkań,  kursów,  konferencji  i  wszelkich  innych  działań 

służących realizacji celów statutowych stowarzyszenia,
7) inne działania służące celom statutowym.

2) Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego jest:
1) prowadzenie działalności wydawniczej,
2) organizacja  wszelkich  imprez  związanych  z  promocją,  upowszechnianiem 

i prezentacją kultury i sztuki, w tym wystaw, projekcji filmów, pokazów i koncertów 
w szczególności młodych twórców,

3) podejmowanie wszelkich działań mających na celu promocję walorów turystycznych 
Siedlec i okolicy,

4) działalność prawnicza i rachunkowo księgowa,
5) badanie rynku i opinii publicznej,
6) organizowanie  szkoleń,  spotkań,  kursów,  konferencji  i  wszelkich  innych  działań 

służących realizacji celów statutowych stowarzyszenia,
7) współpraca  z  krajowymi  oraz  zagranicznymi  instytucjami  rządowymi 

i pozarządowymi organami samorządu lokalnego, sektorem gospodarczym, środkami 
masowego  przekazu  w  zakresie  działań  służących  realizacji  celów  statutowych 
stowarzyszenia,

8) pomoc społeczna,
9) działalność bibliotek,
10) inne działania służące celom statutowym.

§ 9.
Stowarzyszenie  opiera  się  na  społecznej  pracy  członków.  Może  jednak,  do  prowadzenia 
swoich spraw, zatrudniać pracowników.

Rozdział II
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 10.
Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych
2) wspierających
3) honorowych
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§11.
1) Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być obywatel Polski oraz cudzoziemiec, 

także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:
      1) uznaje statutowe cele stowarzyszenia,
      2) wyraża gotowość aktywnego działania na rzecz ich realizacji,
      3) złoży deklarację członkowską,
      4) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiony praw
          publicznych.

2) Małoletni  w  wieku  od  16  do  18  lat  mogą  należeć  do  stowarzyszenia  i  korzystać 
z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu stowarzyszenia 
większość muszą stanowić osoby o pełnej  zdolności do czynności prawnych.

3)  Małoletni  poniżej  16  lat  mogą,  za  zgodą  przedstawicieli  ustawowych,  należeć  do 
stowarzyszenia bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz 
bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.

§ 12.
Członkostwo  stowarzyszenia  nabywa  się  poprzez  przyjęcie  kandydatury  przez  Zarząd 
stowarzyszenia  w drodze uchwały, podjętej zwykłą większością głosów.

§13.
1) Członkowie stowarzyszenia zobowiązani są:
1 1) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia

     stowarzyszenia,
2 2) dbać o jego dobre imię,
3 3) popierać i czynnie realizować cele stowarzyszenia,
4 4) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień

 Statutu,
5 5) regularnie opłacać składki.
2)  Członek  zwyczajny  stowarzyszenia  ma  prawo  brać  udział  w  życiu  stowarzyszenia, 

w szczególności:
6 1) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
7 2) może składać wnioski i propozycje we wszystkich sprawach dotyczących celów 

    i funkcjonowania stowarzyszenia.

§ 14.
1) Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi stowarzyszenia, poprzez złożenie 

oświadczenia woli Zarządowi stowarzyszenia, który podejmuje w tej sprawie uchwałę.
2) W  takim  samym  trybie  następuje  ustanie  członkostwa  wspierającego  stowarzyszenia 

przez osoby prawne.
3) Formę i  rodzaj  wspierania  stowarzyszenia  członkowie  wspierający  ustalą  z  Zarządem 

stowarzyszenia.
4) Członkowie  wspierający  korzystają  z  praw  przysługujących  członkom  zwyczajnym 

wymienionych w § 13 ust. 2 pkt. 2.
5) Członkostwo honorowe nadaje Zarząd stowarzyszenia osobom mającym duże osiągnięcia 

na rzecz stowarzyszenia.

§ 15.
1) Skreślenie z listy członków zwyczajnych stowarzyszenia następuje poprzez:
8 1) rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu stowarzyszenia, 
9 2) wykluczenie przez Zarząd stowarzyszenia:

a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami stowarzyszenia,
b) za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach stowarzyszenia,
c) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej  przez trzy okresy,
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d) na pisemnie  umotywowany wniosek co najmniej  10 członków stowarzyszenia 
z przyczyn określonych w lit. a i b,
e) z powodu utraty praw publicznych, w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,

10 3) śmierć członka.
2) Skreślenie z listy członków wspierających stowarzyszenia następuje poprzez:
11 1) rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu stowarzyszenia,
12 2) wykluczenie przez Zarząd stowarzyszenia:

a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami stowarzyszenia,
b) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy,
c) z powodu likwidacji.

§ 16.
Od  uchwały  Zarządu  stowarzyszenia  w  przedmiocie  wykluczenia  członkowi  przysługuje 
odwołanie  do  Walnego  Zebrania  na  co  najmniej  21  dni  przed  jego  terminem.  Uchwała 
Walnego Zebrania jest ostateczna. 

Rozdział III
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 17.
Władzami stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 18.
Kadencja wszystkich władz stowarzyszenia trwa 5 lat.

§ 19.
Uchwały władz stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, 
przy  obecności  co  najmniej  połowy członków uprawnionych  do  głosowania,  jeśli  dalsze 
postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 20.
1) Najwyższą  władzą  stowarzyszenia  jest  Walne  Zebranie.  Walne  Zebranie  może  być 

Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2) Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na rok. Nadzwyczajne 

Walne  Zebranie  zwołuje  Zarząd  z  własnej  inicjatywy  lub  na  pisemny,  uzasadniony 
wniosek Komisji Rewizyjnej.

3) O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia członków 
lub delegatów co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem.

4) W Walnym Zebraniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych 
do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie, który może być wyznaczony 
tego samego dnia, Walne Zebranie może skutecznie obradować i podejmować uchwały, 
bez względu na liczbę uczestników.

5) W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie wspierający 
i zaproszeni goście.

6) Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 
1) uchwalenie programu działania stowarzyszenia,

13 2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
14 3) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,
15 4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
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16 5) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
17 6) uchwalanie zmian statutu,
18 7) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez stowarzyszenie innych 

organizacji,
19 8) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania stowarzyszenia,
20 9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków 

Stowarzyszenia,
21 10) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
7) Uchwały Walnego Zebrania  w sprawie zmiany statutu,  odwołania  członków Zarządu, 

Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości 
przy  obecności  połowy członków,  z  wyjątkiem  sytuacji  określonej  w  zdaniu  drugim 
w ust. 4.

8) Każdemu obecnemu na Walnym Zebraniu członkowi lub delegatowi przysługuje jeden 
głos.

22
§ 21.

1) Zarząd  stowarzyszenia  jest  trzyosobowy.  W jego skład  wchodzą:  prezes,  vice  prezes 
i sekretarz.  Prezes  jest  jednocześnie  skarbnikiem  (osobą  odpowiedzialną  za  finanse 
stowarzyszenia). 

2) Do kompetencji Zarządu należy:
23 1) reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
24 2) kierowanie bieżącą pracą stowarzyszenia,
25 3) zwoływanie Walnego Zebrania,
26 4) przyjmowanie, wykluczanie i skreślanie członków stowarzyszenia, 
27 5) ustalanie wysokości składek członkowskich
28 6) inne sprawy określone w statucie.
3) Członkiem Zarządu może być tylko osoba niekarana za przestępstwa popełnione z winy 

umyślnej.

§ 22.
1) Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób: przewodniczącego i dwóch członków.
2) Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
29 1) kontrola bieżącej działalności stowarzyszenia,
30 2) składanie Walnemu Zebraniu wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium 

Zarządowi, 
31 3)  występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania,
32 4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe 

stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3) Członek Komisji Rewizyjnej nie może być równocześnie członkiem Zarządu, nie mogą 

również występować między nimi żadne powiązania rodzinne.
4) Członkiem  Komisji  Rewizyjnej  może  być  tylko  osoba  niekarana  za  przestępstwa 

popełnione z winy umyślnej.
5) Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać zwrotów uzasadnionych kosztów 

lub wynagrodzenia w wysokości  wyższej  niż określone w art.  20 pkt.  6 c)  Ustawy o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
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§ 23.
W  razie  zmniejszenia  się  składu  władz  stowarzyszenia,  wymienionych  w § 17 pkt. 2 i 3 
w czasie  trwania  kadencji,  uzupełnienie  ich  składu  może  nastąpić  w  drodze  kooptacji. 
Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym 
trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. 

Rozdział V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 24.
1) Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich.
2) Stowarzyszenie  może  prowadzić  działalność  gospodarczą,  służącą  realizacji  celów 

statutowych. Dochód z tej działalności nie może być przeznaczony do podziału między 
jego członków.

3) Stowarzyszenie,  z  zachowaniem  obowiązujących  przepisów,  może  przyjmować 
darowizny,  spadki  i  zapisy,  organizować  loterie  i  aukcje  oraz  korzystać  z  ofiarności 
publicznej.

4) Do realizacji swoich celów stowarzyszenie może korzystać z kredytów i pożyczek.
5) Stowarzyszenie  może  otrzymywać  dotacje,  według  zasad  określonych  w  odrębnych 

przepisach.
6) Majątek  Stowarzyszenia  nie  może  być  przekazywany  wykorzystywany  na  rzecz 

członków, pracowników, członków organów organizacji lub osób im bliskich.
7) Z majątku Stowarzyszenia nie można udzielać pożyczek członkom, członkom organów 

organizacji, pracownikom lub ich rodzinom.
8) Zakupy  towarów  i  usług  u  przedsiębiorców,  w  których  uczestniczą  członkowie 

organizacji,  członkowie organów organizacji,  pracownicy,  a także członkowie rodziny 
wymienionych  osób  dokonywane  dla  organizacji  mogą  się  odbywać  tylko  w  drodze 
porównywania ofert.

9) Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany przez jego członków, członków 
jego organów, pracowników lub ich rodzin na zasadach innych niż w stosunku do innych 
osób.

10)  Funduszami i majątkiem stowarzyszenia zarządza Zarząd.
11) Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest członek Zarządu.

§241

1) Stowarzyszenie  może  prowadzić  działalność  gospodarczą  na  zasadach  określonych 
przepisami prawa.

2) Działalność gospodarcza nie może być głównym celem działalności Stowarzyszenia, ale 
sprawuje funkcję  pomocniczą,  służąc  zdobywaniu  środków finansowych  na realizację 
celów statutowych

3) Przedmiotem działalności gospodarczej stowarzyszenia jest:
1) Reklama [74.40.Z]
2) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia [51.42.Z]
3) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych 

do użytku domowego, tapet i środków czyszczących [51.44.Z]
4) Pozostała sprzedaż hurtowa [51.90.Z]
5) Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach [52.2]
6) Sprzedaż detaliczna odzieży [52.42.Z]
7) Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową [52.63.A]
8) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej [52.61.Z]
9) Restauracje i placówki gastronomiczne pozostałe  [55.30]
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10) Działalność związana z organizacją targów i wystaw [74.87.A]
11) Pozostała działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana [9305Z]
12) Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku [22.24.Z]
13) Sprzedaż  detaliczna  artykułów  używanych  prowadzona  w  sklepach  [52.50.Z]

Rozdział VI
LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA

§ 25.
1) Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych 

przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2) Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia, Walne Zebranie podejmuje uchwałę 

o przeznaczeniu jego majątku i powołuje Likwidatorów.
3) Koszty likwidacji pokrywa się z majątku stowarzyszenia.
4) W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem, zastosowanie mają przepisy ustawy 

Prawo o stowarzyszeniach i Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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