Tekst jednolity Statutu
Załącznik 1 do uchwały 10/W/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Ostrowskiego Stowarzyszenia „LUDZIE Z PASJĄ”
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu
z dn. 2 grudnia 2013

STATUT
OSTROWSKIEGO STOWARZYSZENIA „LUDZIE Z PASJĄ”
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Ostrowskie Stowarzyszenie „LUDZIE Z PASJĄ” (w skrócie „LUDZIE Z PASJĄ”), zwane dalej
„Stowarzyszeniem”, posiada osobowość prawną i działa w oparciu o ustawę z 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami), ustawę o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr
96, poz. 873.z późniejszymi zmianami) oraz niniejszy Statut.
§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
§3
Siedzibą Stowarzyszenia jest Ostrów Mazowiecka.
§4
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych
spraw może zatrudniać pracowników.
§5
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach
szczegółowych.
§6
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie chroniona.
ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
§7
Celem działalności Stowarzyszenia jest:
1) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
2) działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych powiatu ostrowskiego;
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3) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji;
4) upowszechnianie i ochrony praw konsumentów;
5) udzielanie wsparcia innym organizacjom pozarządowym poprzez edukację, tworzenie
systemowych rozwiązań i inicjowanie zmian społecznych;
6) propagowanie wiedzy o organizacjach pozarządowych i ich roli w budowaniu społeczeństwa
obywatelskiego;
7) tworzenie warunków organizacyjnych do działalności społecznej dla osób akceptujących cele
Stowarzyszenia, w tym promocja i organizacja wolontariatu;
8) aktywność na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na
Mazowszu;
9) pobudzanie i organizowanie badań naukowych w regionie;
10) promocja turystyki i aktywnych form wypoczynku;
11) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
12) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka;
13) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

1.
2.
3.
4.

§8
Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
Stowarzyszenie prowadzi wyłącznie nieodpłatną działalność pożytku publicznego na rzecz
ogółu społeczności.
Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z § 35.2 Statutu
określa Zarząd w odrębnej uchwale.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) współpracę ze szkołami,
2) gromadzenie i udostępnianie publikacji,
3) organizowanie spotkań, konferencji, zjazdów,
4) prowadzenie portalu internetowego oraz wydawanie pism,
5) tworzenie baz danych i katalogów,
6) organizowanie konkursów wśród młodzieży,
7) inicjowanie, organizowanie i finansowanie przedsięwzięć promujących i chroniących
wybrane obiekty i obszary dziedzictwa narodowego,
8) organizowanie różnych form aktywnego wypoczynku dla członków Stowarzyszenia i
osób współpracujących ze szczególnym uwzględnianiem młodzieży,
9) opiniowanie i wypowiadanie się w kwestii planów zagospodarowania przestrzennego
i wszelkich działań mogących stanowić zagrożenie dla obiektów kultury materialnej,
krajobrazu naturalnego oraz świta fauny i flory,
10) współpraca z samorządami, instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi,
11) współpraca z innymi, krajowymi i zagranicznymi organizacjami o zbieżnych celach,
w tym wymiana młodzieży,
12) przyjmowanie datków i darowizn od osób fizycznych i prawnych,
13) występowanie jako strona w rozumieniu właściwych przepisów prawnych
w postępowaniu w przypadkach naruszenia przepisów obejmujących problematykę
mieszczącą się w obszarach zainteresowania Stowarzyszenia,
14) podejmowanie działań prawnych mających na celu objęcie ochroną terenów cennych
dla populacji wybranych gatunków fauny i flory,
15) podejmowanie wszystkich innych legalnych działań.
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§9
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOSTWO
§ 10
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
§ 12
1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna bez względu na wiek, obywatelstwo,
wykształcenie oraz przynależność do innych organizacji społeczno - politycznych. Warunkiem
przyjęcia w poczet członków jest wola realizowania celów Stowarzyszenia potwierdzona
pisemnie w postaci deklaracji oraz uiszczenie składki członkowskiej.
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 przedstawiciela ustawowego, należeć
do Stowarzyszenia według zasad określonych w Statucie.
§ 13
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca chęć realizacji
lub pomocy w realizacji celów Stowarzyszenia i uiszczająca składkę będącą wielokrotnością
zwyczajnej składki członkowskiej.
2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
§ 14
Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia.
§ 15
1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie
pisemnej deklaracji.
2. Członkostwo honorowe nadaje w drodze uchwały Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
§16
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) śmierci członka,
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2) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
3) skreślenia z listy członków przez Zarząd w wyniku:
a) nieopłacenia składek członkowskich za okres co najmniej dwóch lata,
b) nieprzestrzegania Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia,
c) działania na szkodę Stowarzyszenia lub w jaskrawej sprzeczności z celami Stowarzyszenia.
4) skazania członka prawomocnym wyrokiem sądowym na karę dodatkową utraty praw
publicznych,
5) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 17
Członek Stowarzyszenia ma prawo do:
1) czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia z wyłączeniem członków, o których
mowa w §12 ust. 3, § 13 ust. 1 i § 14,
2) biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia z wyłączeniem członków, o których
mowa w §12 ust. 3, § 13 i § 14,
3) zgłaszania opinii i wniosków do władz Stowarzyszenia,
4) otrzymywania pisemnego zawiadomienia o terminie Walnego Zebrania Członków
na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem zebrania,
5) otrzymywania rocznych raportów z działalności Stowarzyszenia,
6) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym z wyłączeniem
członków, o których mowa w §12 ust. 3, § 13 i § 14,
7) występowania w imieniu Stowarzyszenia w zakresie do jakiego zostali upoważnieni na mocy
odpowiednich uchwał Zarządu,
8) uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia, korzystania z urządzeń i środków finansowych
Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd,
9) otrzymywania biuletynów i publikacji Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd,
10) korzystania z innych przywilejów ustanowionych przez Walne Zebranie Członków lub
Zarząd.
§ 18
Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
1) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich w wysokości i trybie ustalonym
przez Zarząd z wyłączeniem członków o których mowa w §12 ust. 3 i § 14.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY STOWARZYSZENIA
§ 19
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Organem doradczym Stowarzyszenia jest Rada Programowa Stowarzyszenia.
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§ 20
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie
kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów z
zastrzeżeniem § 32 ust 3.
§ 21
Posiedzenia wszystkich organów Stowarzyszenia są protokołowane.
Walne Zebranie Członków
§ 22
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być zwołane jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 23
1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd nie rzadziej niż raz w roku.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź w ciągu
jednego miesiąca od daty złożenia pisemnego wniosku w tej sprawie przez Komisję Rewizyjną
lub 1/4 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. O miejscu, I i II terminie oraz porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd
powiadamia członków na piśmie co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
§ 24
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) członkowie zwyczajni,
2) członkowie honorowi z głosem doradczym,
3) członkowie wspierający z głosem doradczym,
4) członkowie o których mowa w §12 ust. 3 z głosem doradczym,
5) zaproszeni goście z głosem doradczym.
§ 25
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków są prawomocne w I terminie przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w II terminie bez względu na liczbę
obecnych, uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem
§ 30 ust. 1, § 38 ust. 1 oraz § 50 ust. 1.
3. Walne Zebranie Członków może podjąć uchwałę w sprawie tajnego głosowania.
§ 26
Walne Zgromadzenie Członków obraduje tylko nad sprawami przewidzianymi w porządku obrad.
Rozpatrywanie innych spraw wymaga podjęcie uchwały przez Walne Zebranie Członków.
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§ 27
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) wybór i odwołanie Zarządu,
2) uchwalenie zmian w Statucie,
3) ustalenie kierunków działania Stowarzyszenia,
4) wybór Komisji Rewizyjnej,
5) przyjmowanie rocznych sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Zarządu,
6) rozwiązanie Stowarzyszenia,
7) nadawanie honorowego członkostwa Stowarzyszenia,
8) ocena działalności organizacji i jej władz,
9) udzielenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi lub
odmowa jego udzielenia,
10) rozwiązanie Stowarzyszenia.
Zarząd
§ 28
Zarząd reprezentuje i kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między obradami Walnego
Zebrania Członków i odpowiada przed nim za swą pracę.
§ 29
Kadencja Zarządu trwa 2 lata.
§ 30
1. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.
2. Do wyboru niezbędne jest uzyskanie przynajmniej połowy ważnie oddanych głosów.
§ 31
1.
2.
3.

1.
2.
3.

Zarząd liczy od 5 do 7 osób.
Liczbę członków Zarządu na daną kadencję określa Walne Zebranie Członków.
Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
§ 32
Członkowie Zarządu, w głosowaniu tajnym wybierają spośród siebie Prezesa, dwóch Vice
Prezesów, Sekretarza i Skarbnika.
Do wybrania na funkcję w zarządzie niezbędne jest uzyskanie przynajmniej połowy ważnie
oddanych głosów.
W przypadku powstania wakatu w Zarządzie, Zarząd może dokooptować do swojego składu
członka zwyczajnego Stowarzyszenia - do czasu upływu kadencji.

§ 33
1. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem § 32 ust. 1 zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, chyba, że
Statut stanowi inaczej. Dla ważności uchwał niezbędna jest podczas głosowania obecność
Prezesa lub upoważnionego przez niego Vice Prezesa.
2. Zarząd może podjąć uchwałę w sprawie tajnego głosowania.
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§ 34
1. Zarząd obraduje minimum 3 razy w roku.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej trzech
członków Zarządu.
§ 35
Do kompetencji Zarządu należy:
1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
2. ustalanie w drodze uchwały zakresu prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku
publicznego
3. bieżąca praca między Walnymi Zebraniami Członków,
4. uchwalenie planu pracy Zarządu,
5. uchwalanie planu działalności i budżetu Stowarzyszenia,
6. reprezentowanie Stowarzyszenia,
7. składanie raz w roku Walnemu Zebraniu Członków pisemnych sprawozdań z działalności
Zarządu,
8. zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
9. ustalenie wysokości i trybu opłacania składek członkowskich,
10. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o nadanie tytułu członka honorowego,
11. gromadzenie i zarządzanie finansami i majątkiem Stowarzyszenia,
12. powoływanie kół tematycznych,
13. przyjmowanie w poczet Rady Programowej.

Komisja Rewizyjna
§ 36
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej odrębnym od organu zarządzającego
i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania tej kontroli.
§ 37
Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.
§ 38
1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.
2. Do wyboru niezbędne jest uzyskanie przynajmniej połowy ważnie oddanych głosów.
§ 39
Komisja Rewizyjna liczy 3 osoby
§ 40
1. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
2. Komisja Rewizyjna może podjąć uchwałę w sprawie tajnego głosowania.
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§ 41
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
2. W przypadku powstania wakatu w Komisji Rewizyjnej, Komisja może dokooptować do swego
składu członka zwyczajnego Stowarzyszenia do czasu przeprowadzenia wyborów.
§ 42
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi 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 w
wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni,
4. członkowie nie mogą otrzymywać lub wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w tym
organie.
§ 43
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola co najmniej raz w roku działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi,
3) składanie raz w roku Walnemu Zebraniu Członków pisemnych sprawozdań ze swej
działalności, w tym wyników kontroli.
4) składanie pisemnych wniosków Walnemu Zebraniu Członków w sprawie udzielenia lub
odmowy udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Rada Programowa
§ 44
W celu wspierania działalności Stowarzyszenia tworzy się Radę Programową.
§ 45
W skład Rady Programowej wchodzą osoby o uznanym autorytecie z różnych dziedzin życia
społecznego powołane przez Zarząd.
§ 46
Rada Programowa działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Zarząd.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 47
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, dotacji, subwencji, darowizn,
zapisów, sponsoringu, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność pożytku publicznego w
rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r.
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§ 48
Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz
innych oświadczeń wymagany jest podpis Prezesa Zarządu i Skarbnika lub upoważnionego przez
Prezesa Zarządu, członka Zarządu.
§ 49
Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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. przekazywania ich majątku na rzecz ich 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,
3. wykorzystywania 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 z celu statutowego,
4. 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.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 50
1. Zmiana Statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie
Członków wymaga większości 2/3.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
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