
STATUT
STOWARZYSZENIA JADWISIA 

ROZDZIAŁ I
NAZWA STOWARZYSZENIA

§ 1

1. Stowarzyszenie Jadwisia  zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym,  samorządnie
określającym  swoje  cele,  program  działania  i  struktury  organizacyjne,  trwałym
zrzeszeniem mającym na celu realizację niżej wymienionych celów statutowych.

2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o  stowarzyszeniach  (Dz.U.  2001r.  Nr79,  poz.855  z  późniejszymi  zmianami)  oraz
niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ II
TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA STOWARZYSZENIA

§ 2
1.  Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się we wsi Bielany Jarosławy 
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Unii Europejskiej ze szczególnym 

uwzględnieniem Gminy Bielany .
3. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
4.  Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym 

samym lub podobnym profilu działania.
5.  Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić swoją działalność

poza obszarem Unii Europejskiej.
6.  Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 
7. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną oraz odpłatną działalność statutową w zakresach 

określonych przez uchwałę Zarządu.
8.  Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków, Stowarzyszenie 

może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.
9. Działalność Stowarzyszenia mogą wspierać ochotniczo i bez wynagrodzenia osoby nie            

będące jego członkami (wolontariusze).

ROZDZIAŁ III
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

§ 3
Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, wspieranie, rozwijanie i propagowanie wszelkich postaw 
i działań sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży oraz społeczności 
lokalnej, a w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:
1)  wspomagania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Zespołu Oświatowego 
im. św. Królowej Jadwigi w Bielanach Jarosławach 
2)  poprawy stanu infrastruktury Zespołu Oświatowego im. św. Królowej Jadwigi w Bielanach 
Jarosławach
3)   nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
4)   upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki;
5)   zapewnienie wypoczynku dzieciom i młodzieży;



6)   kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
7)   upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej;
8)    pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych osób i rodzin;
9)    działalności charytatywnej;
10)    podtrzymywania tradycji lokalnej, narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
11)    ochrony i promocji zdrowia;
12)    działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
13)    promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy;
14)    działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
15)    działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
16)   ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
17)   porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
18)   upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

działań wspomagających rozwój demokracji;
19)    działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
20)   ratownictwa i ochrony ludności;
21)   upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
22)   działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami;
23)  popularyzacji postaw proekologicznych oraz propagowanie idei zdrowego społeczeństwa;
24)  podejmowanie działań mających na celu promowanie Zespołu Oświatowego im. św. Królowej 

Jadwigi w Bielanach Jarosławach oraz Gminy Bielany;
25)  wspieranie szeroko pojętego rozwoju obszarów wiejskich;
26)  promocji i organizacji wolontariatu.

§ 4
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności statutowej poprzez:
1) organizowanie zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, kursów językowych, szkoleń, konferencji, 

seminariów;
2)    wspomaganie dokształcania zawodowego kadry pracującej w sferze oświaty;
3)  prowadzenie działań na rzecz polepszenia stanu infrastruktury szkolnej
4)  udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej
5)    organizacja imprez kulturalnych, wystaw, konkursów, spotkań i wycieczek;
6)    organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych;
7)    zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;
8)    działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową;
9)    udział w pracach charytatywnych;
10)     współpraca  i wymiana doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami 

pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie 
lokalnym, krajowym i międzynarodowym;

11)    prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa;
12)    organizowanie świadczeń na rzecz społeczności lub osób indywidualnych;
13)    prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej;
14)     promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy, zagrożonych 

zwolnieniem z pracy;
15)   kształcenie, doradztwo oraz pomoc organizacyjna dla przedsiębiorców i osób działających na 

rzecz rozwoju;



16)    tworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju edukacji, uprawiania sportu, rehabilitacji, 
rekreacji i turystyki poprzez zapewnienie przygotowanej do tego kadry i zaplecza 
lokalowego;

17)  pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach odpłatnej działalności statutowej poprzez:
1) organizowanie zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, kursów językowych, szkoleń, konferencji, 

seminariów;
2)    wspomaganie dokształcania zawodowego nauczycieli;
3)  prowadzenie działań na rzecz polepszenia stanu infrastruktury szkolnej
4)  udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej
5)    organizacja imprez kulturalnych, wystaw, konkursów, spotkań i wycieczek;
6)    organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych;
7)    działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową;
8)     współpraca  i wymiana doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami 

pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie 
lokalnym, krajowym i międzynarodowym;

9)    prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa;
10)    organizowanie świadczeń na rzecz społeczności lub osób indywidualnych;
11)    prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej;
12)     promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy, zagrożonych 

zwolnieniem z pracy;
13)   kształcenie, doradztwo oraz pomoc organizacyjna dla przedsiębiorców i osób działających na 

rzecz rozwoju;
14)    tworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju edukacji, uprawiania sportu, rehabilitacji, 

rekreacji i turystyki poprzez zapewnienie przygotowanej do tego kadry i zaplecza 
lokalowego.

ROZDZIAŁ IV
SPOSÓB NABYCIA I UTRATY CZŁONKOSTWA, PRZYCZYNY UTRATY

CZŁONKOSTWA ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

 §5
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,

§ 6
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski mający pełną

zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych.
2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być polska lub zagraniczna osoba fizyczna

lub  prawna,  która  będzie  wspierać  działalność  Stowarzyszenia  poprzez  przyjęte  przez
Zarząd pisemne zadeklarowanie zasad wspierania Stowarzyszenia.

      § 7
Członkostwo nabywa się  poprzez  złożenie  pisemnej  deklaracji  i  przyjęcie  mocą  uchwały
Zarządu, od której służy odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni. 

§ 8



1. Członek zwyczajny  Stowarzyszenia ma prawo:
1) wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia;
2) uczestnictwa w działalności statutowej Stowarzyszenia;
3) zgłaszać opinie, wnioski, postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;
4) korzystać z pomocy Stowarzyszenia;
5) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu i regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia;
2) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych;
3) regularnego  opłacania  składek  członkowskich  i  innych  składek  obowiązujących

w Stowarzyszeniu;
4) brania udziału w Walnych Zebraniach Członków.

3. Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje wskutek:
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu;
2) wykluczenia z członkostwa przez Zarząd na skutek:

a) nieprzestrzegania Statutu i regulaminów wewnętrznych; 
b)  nieopłacenia  składek  członkowskich  i  innych  świadczeń  obowiązujących
w Stowarzyszeniu  przez  okres  3  miesięcy  od  zakończenia  okresu,  za  który
składaka obowiązywała lub daty zapłaty zobowiązania;
c) działania na szkodę Stowarzyszenia;
d)  z  powodu utraty praw publicznych  w wyniku  prawomocnego  wyroku  sądu
powszechnego;

3) śmierci osoby fizycznej.

§ 9
1. Członek wspierający Stowarzyszenie ma prawo:

1) uczestnictwa w działalności statutowej Stowarzyszenia;
2) zgłaszać opinie, wnioski, postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;
3) korzystać z pomocy Stowarzyszenia;
4) uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zebraniu.

2. Utrata członkostwa, o którym mowa w ust. 1, następuje wskutek:
1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,
2) wykluczenia przez Zarząd z powodu:

a. nieprzestrzegania Statutu i regulaminów wewnętrznych; 
b. nie realizowania ustalonych zasad wspierania Stowarzyszenia,
c. działania na szkodę Stowarzyszenia;

3) likwidacji osoby prawnej lub śmierci osoby fizycznej.

§10
1. Uchwałę  o  nie  przyjęciu  do  Stowarzyszenia  lub  wykluczeniu  z  członkostwa

w Stowarzyszeniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia, który ma obowiązek powiadomić
o tym członka w terminie 14 dni, podając przyczyny oraz wskazując na prawo wniesienia
odwołania do Walnego Zebrania.  

2. Od  uchwały  Zarządu,  w  terminie  14  dni  od  dnia  doręczenia  uchwały,  przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.



ROZDZIAŁ V  
WŁADZE STOWARZYSZENIA

 §11
Władzami Stowarzyszenia są :
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 12
1. Kadencja  władz  Stowarzyszenia  trwa  2  lata,  a  ich  wybór  odbywa  się  w  głosowaniu

jawnym  zwykłą  większością  głosów przy  obecności  co  najmniej  połowy  członków
uprawnionych do głosowania. 

2. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie
kadencji skład można uzupełnić z niewybranych w wyborach wg kolejności uzyskanych
głosów. Możliwe jest uzupełnienie składów osobowych władz wybieranych przez Walne
Zebranie.  Liczba  dobranych  w ten  sposób  członków władz  nie  może  przekroczyć  1/3
liczby członków pochodzących z wyborów.

3.  Ustępujący  członkowie  władz  Stowarzyszenia  mogą  ubiegać  się  o  pełnienie  funkcji
we władzach Stowarzyszenia w kolejnych kadencjach.

 §13

1. Najwyższą  władzą  Stowarzyszenia  jest  Walne  Zebranie  Członków  zwoływane  przez
Zarząd.

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście.

§ 14
  Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1) określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;
2) rozpatrywanie  i  przyjmowanie  sprawozdań  z  działalności  Zarządu  i  Komisji

Rewizyjnej;
3) podejmowanie  na  wniosek Komisji  Rewizyjnej  uchwały  w przedmiocie  udzielenia

absolutorium ustępującemu Zarządowi;
4) wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia w tym  Prezesa Stowarzyszenia

i pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
5) podejmowanie  uchwał  w  sprawach  wniesionych  pod  obrady  Walnego  Zebrania

Członków i rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
6) zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych;
7) podejmowanie uchwał w sprawie przynależności do innych organizacji;
8) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu;
9) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu  Stowarzyszenia;
10)  ustalanie wysokości składek członkowskich;
11)  rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.



§15
1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd, przynajmniej jeden raz w ciągu roku.
2. O terminie,  miejscu  i  porządku obrad  Walnego Zebrania Członków zawiadamia  się

członków na 7 dni przed terminem jego zwołania, drogą pisemną bądź elektroniczną.

§16
1. Nadzwyczajne  Walne  Zebranie  Członków  może  być  zwołane  na  podstawie  uchwały

Zarządu, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 liczby członków.
2. Nadzwyczajne  Walne  Zebranie  Członków  jest  zwoływane  przez  Zarząd  najpóźniej

w terminie  dwóch  miesięcy  od  daty  złożenia  wniosku  i  obraduje  nad  sprawami  dla
których zostało zwołane.

§17
Każdemu  członkowi  zwyczajnemu  Stowarzyszenia  obecnemu  na  Walnym  Zebraniu
Członków przysługuje jeden głos.

§18
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego

Zebrania  Członków,  reprezentuje  je  na  zewnątrz  i  ponosi  odpowiedzialność  przed
Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd składa się  z 3 członków, w tym: Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika,  wybieranych
i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.

3. Wyboru  członków zarządu,  łącznie  z  określeniem ich funkcji  dokonuje się  w drodze
głosowania jawnego.

§19

 Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie  działalnością  Stowarzyszenia  zgodnie  z  postanowieniami  Statutu  oraz

uchwałami Walnego Zebrania Członków;
2) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
3) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, opracowywanie projektów uchwał oraz

regulaminów;
4) uchwalanie okresowych planów działalności programowej i finansowej;
5) sporządzanie  sprawozdań  z  działalności,  zatwierdzanie  bilansu  Stowarzyszenia

i sprawozdań finansowych;
6) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;
7) podejmowanie uchwal o nabywaniu majątku nieruchomego przez Stowarzyszenie;
8) udzielanie pełnomocnictw do prowadzenia spraw Stowarzyszenia;
9) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.

     §20
Posiedzenia  Zarządu  odbywają  się  w  miarę  potrzeb,  nie  rzadziej  jednak  niż  jeden  raz
na kwartał.

                                                        



§21
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia. W zakresie nadzoru
i kontroli nie podlega Zarządowi.

     § 22
Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków. 

  §23   

Komisja Rewizyjna powołana jest do : 
1) kontroli  całokształtu  działalności  Stowarzyszenia,  w  szczególności  zgodności  jego

działania z postanowieniami Statutu i uchwał Walnego Zebrania Członków;
2) kontroli gospodarki finansowej Stowarzyszenia;
3) występowania  do Zarządu z  wnioskami  wynikającymi  z ustaleń  kontroli  i  żądanie

wyjaśnień;
4) wnioskowania o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków;
5) składania  Walnemu  Zebraniu  Członków  sprawozdania  ze  swej  działalności  oraz

występowania z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

   § 24
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI

SPOSÓB REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA ORAZ ZACIĄGANIA
ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH, A TAKŻE WARUNKÓW WAŻNOŚCI JEGO

UCHWAŁ 

§ 25

Do składania  oświadczeń  woli  w imieniu  Stowarzyszenia  oraz  do  zaciągania  zobowiązań
majątkowych jest uprawnionych dwóch członków zarządu działających łącznie w tym zawsze
Prezes lub Wiceprezes.

§ 26
1.  Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi 
inaczej.

2. Odwołanie Prezesa, Członków Zarządu i  Komisji  Rewizyjnej  wymaga większości 2/3 
głosów w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

3.  Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków nie uczestniczy co najmniej
połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte 
odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.

ROZDZIAŁ VII



SPOSÓB UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH ORAZ USTANOWIENIA
SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

             
                                                                         § 27
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

1)  ze  środków   przekazywanych   przez   sądy   z   tytułu   zasądzanych   nawiązek
i świadczeń pieniężnych na cele społeczne;

2) z darowizn, spadków, zapisów;
3) z dochodów z własnej działalności;
4) ze składek członkowskich;
5) z dotacji od instytucji krajowych i zagranicznych uzyskanych poprzez opracowywane

wnioski i projekty.
2. Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zebrania Członków.
                                                      

ROZDZIAŁ VIII
ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN STATUTU

§ 28
Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie
Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej  większością dwóch trzecich głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia

ROZDZIAŁ IX
SPOSÓB ROZWIĄZANIA STOWARZYSZENIA

  §29
Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne  Zebranie Członków większością
2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

                                                         §30 
Podejmując  uchwałę  o  rozwiązaniu  Stowarzyszenia  Walne  Zebranie  Członków  określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

                                                         §31 
W sprawach  nie  uregulowanych  niniejszym  Statutem  mają  zastosowanie  przepisy  Prawa
o stowarzyszeniach.   


