
STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ROZTOCZA „JASTRZ ĘBIA ZDEBRZ” 
 

Rozdział I  
 

§ 1 
 
Stowarzyszenie Przyjaciół Roztocza „Jastrzębia Zdebrz”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest 
organizacją działającą na podstawie prawa polskiego. 
 

§ 2 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz 
Miasto Biłgoraj. 

§ 3 
 

skreślony 
 

§ 4 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej ogółu 
członków stowarzyszenia. Przewiduje się możliwość etatowego zatrudniania pracowników 
dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej. 

§ 5 

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

Rozdział II  
 

Cele i środki działania   
 

§ 6 

Celem stowarzyszenia jest:  

a. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 
b. organizowanie, wspieranie i propagowanie działalności na rzecz Miasta Biłgoraja i 

Regionu Roztocza w zakresie: 
� podnoszenia atrakcyjności turystycznej Miasta i Regionu,  
� ochrony tradycji oraz promocji kultury i sztuki,  
� sportu, kultury fizycznej i rekreacji, 
� rozwoju gospodarczego, 
� krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 
� integracji mieszkańców Miasta Biłgoraja i Regionu Roztocza 

c. podejmowanie działań w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego, 
ochrony i promocji zdrowia,  

d. popularyzowanie historycznych, kulturowych i turystycznych walorów Miasta Biłgoraja 
i Regionu Roztocza 

e. upowszechnianie nowoczesnych technologii sprzyjających ochronie środowiska i 
rozwojowi regionalnemu 

f. działanie w zakresie ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 



g. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

h. pozyskiwanie środków finansowych na wspieranie działań statutowych 

§ 7 

Cele określone w § 6 stowarzyszenie realizuje w szczególności przez: 

a. organizowanie imprez sportowych, kulturalnych i turystycznych, 
b. budowę szlaków rowerowych i pieszych oraz ich konserwację, 
c. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, 

środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego, 
zainteresowanymi promocją regionu i rozwojem turystyki, 

d. współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym samym 
lub podobnym charakterze, 

e. prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej i 
wydawniczej służącej realizacji celów statutowych, 

f. organizowanie i finansowanie konferencji, warsztatów, seminariów i szkoleń, 
g. wspieranie i inicjowanie programów i przedsięwzięć służących rozwojowi lokalnemu i 

regionalnemu, 
h. tworzenie programów wsparcia dla klubów sportowych, organizacji i instytucji kultury i 

sztuki, 
i. pomoc w tworzeniu i tworzenie infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej 
j. działania na rzecz ochrony zabytków 

Rozdział III 
 

Członkowie ich prawa i obowi ązki   
 

§ 8 

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na: 

a. zwyczajnych  
b. wspierających  
c. honorowych  

§ 9 

Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna mająca pełną zdolność 
do czynności prawnych, która pragnie urzeczywistniać cele Stowarzyszenia. Warunkiem 
uzyskania członkostwa jest złożenie pisemnej deklaracji zawierającej rekomendację dwóch 
członków zwyczajnych i opłacenie składki członkowskiej w wysokości ustalonej corocznie 
przez Walne Zebranie Członków. Przyjęcie członka zwyczajnego następuje na podstawie 
uchwały Zarządu. 

§ 10 

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która dla poparcia 
działalności stowarzyszenia przynajmniej jeden raz w roku zadeklaruje pomoc finansową. 
Członek wspierający nie będący osobą fizyczną, działa poprzez przedstawiciela 
umocowanego pełnomocnictwem udzielonym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Przyjęcie członka wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu. 



 
§ 11 

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów 
stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na 
wniosek Zarządu.  

§ 12 

Członkowie zwyczajni mają prawo:  

a. wybierać i być wybieranymi do władz stowarzyszenia  
b. zgłaszać wnioski dotyczące działalności stowarzyszenia  
c. korzystać z pomocy stowarzyszenia  
d. nosić odznakę stowarzyszenia  

§ 13 

Członkom wspierającym i honorowym przysługują uprawnienia członka zwyczajnego, za 
wyjątkiem uprawnień określonych w § 12 lit. a. 

§ 14 

1. Członkowie zwyczajni są obowiązani:  

a. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia,  
b. aktywnie uczestniczyć w działalności stowarzyszenia,  
c. regularnie opłacać składkę członkowską.  

2. Członkowie honorowi i wspierający są zobowiązani: 
  

a. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia, 
b. aktywnie uczestniczyć w działalności stowarzyszenia 

 
§ 15 

 
Ustanie członkowstwa następuje poprzez uchwałę Zarządu o skreśleniu z listy członków: 
 
1. Skreślenie z listy członków zwyczajnych stowarzyszenia następuje w wyniku:  

a. rezygnacji pisemnej złożonej do Zarządu stowarzyszenia,  
b. śmierci członka  
c. wykluczenia przez Zarząd:  

• za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami stowarzyszenia,  
• za zaleganie z opłatą składki członkowskiej za co najmniej 2 okresy 

składkowe,  
• na pisemnie umotywowany wniosek co najmniej 5 członków 

stowarzyszenia z przyczyn określonych w § 15 pkt. 1 lit. c akapit 
pierwszy, 

•  
• z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego 

orzeczenia Sądu,  

2. Skreślenie z listy członków wspierających i honorowych następuje w wyniku:  



a. rezygnacji pisemnej złożonej do Zarządu,  
b. śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym 
c. wykluczenia przez Zarząd:  

• za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami stowarzyszenia,  
• z powodu likwidacji stowarzyszenia.  

Rozdział IV   
 

Władze stowarzyszenia   
 

§ 16 

1. Władzami stowarzyszenia są:  
� Walne Zebranie Członków,  
� Zarząd,  
� Komisja Rewizyjna.  

2. Wybór władz stowarzyszenia odbywa się w drodze uchwały Walnego Zebrania 
Członków podjętej w głosowaniu tajnym. Dopuszcza się wybór władz w głosowaniu 
jawnym w przypadku wniosku co najmniej 5 członków złożonego na piśmie 
Przewodniczącemu Zebrania.  

3. Kadencja władz stowarzyszenia trwa 4 lata.  
4. Uchwały władz stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy uprawnionych do głosowania chyba, że postanowienia szczegółowe 
statutu stanowią inaczej.  

5. Jeżeli w toku kadencji organów określonych w ust. 1 pkt 2, 3 nastąpi zmniejszenie 
liczby członków tych organów, władzom tym przysługuje prawo uzupełniania składu 
członków spośród członków zwyczajnych stowarzyszenia, nie więcej niż o 1/3 
statutowej liczby członków.  

6. Władze stowarzyszenia mogą uchwalać własne regulaminy działania określające 
szczegółowy tryb ich pracy. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie 
Członków.  

Walne Zebranie Członków   
 

§ 17 

1. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.  
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  
3. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej 1 raz w roku, 

celem złożenia przez organy władz sprawozdań z ich działalności.  
4. O terminie Walnego Zebrania Członków wraz z proponowanym porządkiem obrad 

Zarząd zawiadamia członków stowarzyszenia na piśmie co najmniej 7 dni przed 
terminem zebrania.  

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest:  
� na wniosek Zarządu,  
� na żądanie Komisji Rewizyjnej,  
� na pisemny wniosek co najmniej 30% członków zwyczajnych stowarzyszenia.  

W przypadku określonym w ust. 5 pkt 2, 3 Zarząd zwołuje Walne Zebranie najpóźniej 
w terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku.  

6. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:  



• członkowie stowarzyszenia z głosem decydującym,  
• zaproszeni goście z głosem doradczym. 

7. Uchwały Walnego Zebrania Członków odbywającego się w drugim terminie, zapadają 
zwykłą większością głosów , bez względu na liczbę obecnych członków.  

§ 18 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:  

1. opracowywanie programów i kierunków działania stowarzyszenia,  
2. wybór Prezesa i członków Zarządu,  
3. wybór Komisji Rewizyjnej,  
4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,  
5. udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,  
6. nadawanie na wniosek Zarządu godności członka honorowego,  
7. uchwalanie zmian w statucie stowarzyszenia,  
8. ustalanie wysokości składki członkowskiej,  
9. zatwierdzanie regulaminu działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  
10. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,  
11. podejmowanie innych uchwał w sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania 

Członków.  

Zarząd  
 

§ 19 
 

Zarząd kieruje całokształtem działalności stowarzyszenia i zarządza jego majątkiem, a w 
szczególności:  

1. wykonuje uchwały Walnego Zebrania Członków,  
2. przygotowuje plany działania, budżet i przedstawia go do zatwierdzenia przez Walne 

Zebranie Członków,  
3. opracowuje regulaminy w zakresie funkcjonowania zespołów programowych,  
4. składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie z działalności stowarzyszenia i 

realizacji budżetu,  
5. współpracuje z organami wymienionymi w § 7,  
6. zwołuje Walne Zebranie Członków,  
7. składa wniosek o nadanie honorowego członkostwa,  
8. działa w imieniu stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz,  
9. podejmuje uchwały w sprawach, o których mowa w § 15,  
10. skreślony 

§ 20 

1. Zarząd składa się z Prezesa oraz 2 do 4 członków.  
2. Zarząd wybiera spośród swoich członków wiceprezesa i skarbnika.  
3. Członkowie zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

 



§ 21 

1. Stowarzyszenie reprezentuje Prezes Stowarzyszenia.  
2. Oświadczenia woli w imieniu stowarzyszenia w zakresie nabywania praw 

majątkowych i zaciągania zobowiązań składa Prezes Stowarzyszenia.  

 

Komisja Rewizyjna  

§ 22 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie 
Członków.  

2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego składu przewodniczącego.  

§ 23 

Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

a. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we 
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej; 

b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane 
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów 
lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 
sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni. 

§ 24 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

a. kontrola i ocena działalności stowarzyszenia oraz działalności Zarządu w zakresie 
realizacji celów statutowych i wykonania budżetu,  

b. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków w zakresie wymienionym w ust. 
1 raz w roku podczas zebrania członków.  

§ 25 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu bez 
prawa głosu decydującego.  

2. Do realizacji swoich działań członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wglądu do 
wszystkich dokumentów stowarzyszenia oraz mogą żądać od członków Zarządu 
złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień. 

§ 26 

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż 2 razy 
w roku.  

 



 
Rozdział V   

 
Majątek stowarzyszenia   

 
§ 27 

Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze. Na fundusze 
składają się:  

a. składki członkowskie,  
b. dotacje, darowizny, zapisy,  
c. dochody z majątku stowarzyszenia,  
d. wpływy z działalności statutowej stowarzyszenia, 
e. dotacje i kontrakty państwowe, 

§ 28 

Stowarzyszenie nie może: 

a. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do 
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 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”, 

b. przekazywać swojego majątku na rzecz członków, członków 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, 

c. wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich 
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to 
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia, 

d. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach 
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

§ 29 

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 

§ 30 

Uchwała o zmianie statutu podejmowana jest przez Walne Zebranie Członków większością 
co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w 
pierwszym terminie i bezwzględną większością głosów obecnych w drugim terminie. 

§ 31 

Uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku podejmowana jest 
przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 uprawnionych do głosowania. 



 
§ 32 

Z chwilą zarejestrowania stowarzyszenia członkowie założyciele stają się zwyczajnymi 
członkami stowarzyszenia. 


