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STATUT STOWARZYSZENIA „ZAGÓRÓW – MIEJSCE Z HISTORIĄ” 

  
ROZDZIAŁ I. 

Postanowienia ogólne. 

§1. 

Stowarzyszenie, zwane dalej – w treści Statutu – „Stowarzyszeniem”, działa pod nazwą 

„Stowarzyszenie Zagórów – Miejsce z Historią”. 

§2. 

1. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami 

kraju. 

2. Stowarzyszenie może zrzeszać obywateli polskich, mieszkających na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, obywateli polskich przebywających stale za granicą oraz 

obywateli innych krajów. 

3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do 

prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników lub wolontariuszy spoza 

stowarzyszenia. 

§3. 

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Zagórów. 

§4. 

Stowarzyszenie działa zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o 

stowarzyszeniach”. 

§5. 

1. Stowarzyszenie nie posiada osobowości prawnej. 
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ROZDZIAŁ II.  

Symbole Stowarzyszenia.  

§6. 

1. Symbolami Stowarzyszenia są: 

 Logo przedstawiające wiatrak z napisem “Zagórów – Miejsce z 

Historią”, zaprojektowane przez Artura Paprzyckiego 

 Zasady używania symboli Stowarzyszenia określa Zarząd 

Stowarzyszenia. 

 

ROZDZIAŁ III. 

Cele ideowe i program działania Stowarzyszenia. 

  

§7. 

1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym stowarzyszeniem zwykłym, otwartym dla 

wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Polaków oraz obcokrajowców 

mieszkających poza granicami Państwa. 

2. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem apolitycznym, apartyjnym, niezależnym ideowo 

i organizacyjnie od partii, ruchów i organizacji o charakterze politycznym. Zakazane 

jest wykorzystywanie struktur oraz symboli Stowarzyszenia do prowadzenia 

działalności politycznej. 

§8. 

1. Celem Stowarzyszenia jest: 

 Propagowanie wiedzy dotyczącej historii Zagórowa, jego mieszkańców ( z 

uwzględnieniem wielokulturowości ) oraz zagórowskich emigrantów; 

 Upowszechnienie kultury, tradycji i dziedzictwa historycznego Zagórowa; 

 Kolekcjonowanie  dokumentacji dotyczącej historii Zagórowa i jego 

mieszkańców; 

 Poszukiwanie informacji historycznych o byłych mieszkańcach Zagórowa, 

w szczególności o byłych bojownikach o wolność i niepodległość, 

członkach organizacji wojskowych i niepodległościowych, społecznych i 

kulturalnych,  jak również o zagórowskich emigrantach i ich rodzinach, 

 Konserwacja, utrwalanie oraz digitalizacja  zgromadzonych dokumentów. 
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§9. 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

 Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej służącej 

popularyzacji celów Stowarzyszenia; 

 Prowadzenie wśród swoich członków całorocznej działalności 

informacyjno-szkoleniowej; 

 Organizowanie przedsięwzięć o charakterze historycznym; 

 Współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz 

instytucjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie poszukiwań 

informacji historycznych o Zagórowie i jego mieszkańcach. 

  

   

ROZDZIAŁ IV. 

Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia. 

  

§10. 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne. 

§11. 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

 członków zwyczajnych, 

 członków honorowych. 

  

§12. 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia jest osoba deklarująca swój bezpośredni i 

osobisty udział w działalności Stowarzyszenia oraz złoży pisemną deklarację 

członkowską. 

2. Członków zwyczajnych przyjmuje do Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia. 
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3. Osoby do lat 16 mogą należeć do Stowarzyszenia za pisemną zgodą rodziców lub 

opiekunów prawnych, nie posiadają jednak prawa wyborczego. 

  

§13. 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba zasłużona dla 

Stowarzyszenia oraz osoba zasłużona w działalności historycznej dotyczącej 

Zagórowa. 

2. Godność członka honorowego nadaje Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia. 

3. Członkom honorowym nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze. 

  

§14. 

1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo: 

 uczestniczenia w zebraniach Stowarzyszenia, 

 wypowiadania się, zgłaszania opinii i wniosków, 

 uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie, 

  

§15. 

1. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:  

 dbać o dobre imię i dobro Stowarzyszenia, 

 przestrzegać Statutu Stowarzyszenia, 

 wykonywać uchwały władz Stowarzyszenia, 

 brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia, 

 opłacać regularnie składki członkowskie. 

2. Członkowie honorowi Stowarzyszenia są zwolnieni z opłacania składek 

członkowskich. 

§16. 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

 wystąpienia ze Stowarzyszenia, 
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 skreślenia z listy członków Stowarzyszenia, 

 śmierci członka Stowarzyszenia. 

2. Wystąpienie ze Stowarzyszenia następuje w drodze złożenia pisemnego oświadczenia 

Zarządowi Stowarzyszenia. 

3. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje w wypadku naruszenia 

postanowień Statutu Stowarzyszenia, niewypełniania obowiązków członkowskich, w 

tym nieopłacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy. 

4. Decyzję o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd 

Stowarzyszenia. 

5. Od decyzji o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia przysługuje prawo 

odwołania w terminie 14 dni do Sądu Honorowego. 

6. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia powoduje pozbawienie praw 

członkowskich. 

  

ROZDZIAŁ V. 

Władze Stowarzyszenia. 

  

§17. 

1. Władzami Stowarzyszenia są:  

 Walny Zjazd Członków, 

 Zarząd Stowarzyszenia, 

§18. 

1. Władze Stowarzyszenia, za wyjątkiem Walnego Zjazdu Członków pochodzą z 

wyboru. 

2. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się z zachowaniem następujących zasad: 

 nieograniczona liczba kandydatów, 

 pełne równouprawnienie kandydatów bez względu na płeć i staż członkowski 

w Stowarzyszeniu. 

3. Czynne i bierne prawo wyborcze mają członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, którzy 

ukończyli 16 lat i mają opłacone składki członkowskie. 

4. Nie można łączyć kilku funkcji jednocześnie we władzach Stowarzyszenia. 
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5. Wybory do władz odbywają się w głosowaniu jawnym. 

6. Za wybranych do władz Stowarzyszenia uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali 

kolejno największą liczbę głosów i więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. 

7. W razie braku rozstrzygnięcia wyboru z powodu uzyskania przez kilku kandydatów 

takiej samej liczby głosów, więcej jednak niż połowy ważnie oddanych głosów, 

przeprowadza się głosowanie uzupełniające na tych kandydatów, w którym o wyborze 

decyduje zwykła większość głosów. 

8. Jeżeli liczba osób wybranych jest mniejsza niż liczba osób wybieranych w skład danej 

władzy, przeprowadza się wybory dodatkowe. 

9. W wyborach dodatkowych w kolejnych głosowaniach biorą udział tylko kandydaci 

zgłoszeni do pierwszego głosowania, z tym że w kolejnych głosowaniach nie bierze 

udziału kandydat, który w poprzednim głosowaniu otrzymał najmniejszą liczbę 

głosów. 

10. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa dwa lata. 

11. Mandat członka władz Stowarzyszenia wygasa z upływem kadencji, a w czasie jej 

trwania na skutek: 

 ustania członkostwa, 

 rezygnacji z mandatu, 

 odwołania ze składu władz lub odwołania danej władzy, 

 skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy 

umyślnej. 

12. Władze Stowarzyszenia mogą odwoływać członków ze swojego składu. W przypadku 

odwołania lub wygaśnięcia mandatu władze niezwłocznie uzupełniają swój stan 

osobowy przez wybór nowych członków. Liczba osób nowo wybranych w skład danej 

władzy w trakcie kadencji nie może być większa niż połowa liczebności tej władzy 

określona przez Walny Zjazd Członków. 

13. Odwołanie członka ze składu władz Stowarzyszenia może nastąpić uchwałą z powodu 

niewypełnienia przez niego przyjętych obowiązków, prowadzenia działalności 

niezgodnej ze Statutem Stowarzyszenia oraz uchwałami władz Stowarzyszenia. 

14. Członkami władz Stowarzyszenia nie mogą być osoby, które były skazane 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 

15.  Zarząd Stowarzyszenia nie może odwołać Prezesa Zarządu Stowarzyszenia. 

16. Uchwały władz Stowarzyszenia są podejmowane zwykłą większością głosów, w 

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Przy obliczaniu zwykłej 

większości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale. 
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§19. 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walny Zjazd Członków. 

2. Postanowienia Walnego Zjazdu są prawomocne, gdy bierze w nim udział co najmniej 

połowa uprawnionych do głosowania. 

3. W razie braku kworum Walny Zjazd odbywa się w drugim terminie określonym 

z góry przez Zarząd Stowarzyszenia. Postanowienia Zjazdu są w tym przypadku 

prawomocne bez względu na liczbę uczestniczących w Zjeździe. 

4. Walny Zjazd zwoływany jest raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. 

5. Uchwałę o terminie i miejscu Walnego Zjazdu oraz ordynację wyborczą ogłasza się 

najpóźniej 3 miesiące przed terminem Walnego Zjazdu. 

6. Nadzwyczajny Walny Zjazd jest zwoływany w określonym celu przez: 

 Zarząd Stowarzyszenia, 

7. Program obrad Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu nie może być rozszerzony poza 

sprawy, dla rozpatrzenia których został zwołany. 

8. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu musi zostać ogłoszone najpóźniej 30 dni 

przed terminem jego rozpoczęcia. 

  

§20. 

1. Walny Zjazd decyduje o podstawowych sprawach ideowych, programowych i 

organizacyjnych Stowarzyszenia. 

2. Wybiera Prezesa Zarządu Stowarzyszenia i Zarząd Stowarzyszenia. 

3. Przyjmuje sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia. 

4. Uchwala lub zmienia Statut Stowarzyszenia wymaganą większością 2/3 głosów w 

obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych uczestniczących w Walnym 

Zjeździe. 

5. Podejmuje decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 

6. Nadaje i odbiera godność członka honorowego Stowarzyszenia. 
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§21. 

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z Prezesa Zarządu oraz dwóch członków Zarządu, 

którzy spośród siebie wyłaniają Sekretarza oraz Skarbnika Stowarzyszenia. 

2. Zarząd Stowarzyszenia kieruje działalnością Stowarzyszenia, a w szczególności: 

 określa organizację i zasady swego działania, 

 tworzy warunki do realizacji strategii rozwoju Stowarzyszenia 

 wykonuje zadania określone w Statucie i uchwałach Walnego Zjazdu 

Członków, 

 prowadzi korespondencję w imieniu Stowarzyszenia, 

 zgłasza wszelkie zmiany prawne, 

 prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w niniejszym 

Statucie, 

 stoi na straży jedności, zasad ideowych i tradycji Stowarzyszenia, 

 przyjmuje plan pracy Zarządu Stowarzyszenia i plan wychowawczo-

szkoleniowy na dany rok kalendarzowy, 

 kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia, 

 nadzoruje działalność finansową i zarządza majątkiem Stowarzyszenia, 

 reprezentuje Stowarzyszenie wobec władz państwowych, samorządowych, 

instytucji, organizacji, związków i stowarzyszeń,  

 przyjmuje członków zwyczajnych, 

 skreśla członków zwyczajnych w przypadku naruszenia Statutu 

Stowarzyszenia, 

 zwołuje Walny Zjazd i Nadzwyczajny Walny Zjazd, 

 sporządza sprawozdania z działalności dla Walnego Zjazdu, 

 uchwala ordynację wyborczą na Walny Zjazd i Nadzwyczajny Walny Zjazd, 

 ustala wysokość składek członkowskich. 

1. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się co najmniej raz na trzy miesiące. 



 

Stowarzyszenie Zagórów – Miejsce z Historią 
 

2. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwołuje Prezes Zarządu Stowarzyszenia albo 

Zastępca Prezesa Zarządu Stowarzyszenia. 

5. Jeżeli Prezes Zarządu Stowarzyszenia nie może pełnić swojej funkcji, to Zarząd 

Stowarzyszenia w ciągu 30 dni zwołuje Nadzwyczajny Walny Zjazd dla wyboru 

nowego Prezesa Zarządu Stowarzyszenia. Do czasu wyboru jego obowiązki pełnią 

wspólnie pozostali członkowie zarządu. 

  

ROZDZIAŁ VI. 

     Majątek Stowarzyszenia. 

  

§22. 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią jego fundusze oraz prawa i składniki majątkowe. 

2. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów i 

spadków, dochodów z majątku Stowarzyszenia, dochodów z ofiarności publicznej 

oraz dotacji i innych środków przekazanych na prowadzenie zadań i akcji zleconych 

przez organy publiczne oraz podmioty gospodarcze. 

3. Majątek Stowarzyszenia służy do prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenia 

i nie może być użyty do innych celów lub w sposób sprzeczny ze Statutem. 

4. Składka członkowska w Stowarzyszeniu jest obowiązkowa dla wszystkich członków 

zwyczajnych. 

5. Zarząd Stowarzyszenia określa wysokość składek członkowskich, zasady ich zbierania 

i podziału oraz tryb rozliczania, a także zasady i tryb udzielania ulg i zwolnień. 

6. Osobami upoważnionymi w imieniu Stowarzyszenia do składania oświadczeń woli w 

zakresie praw i obowiązków majątkowych są odpowiednio Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia i Skarbnik Stowarzyszenia, działający łącznie. 

 

ROZDZIAŁ VII. 

Postanowienia końcowe. 

  

§23. 

1. Uchwały w sprawie zmiany nazwy lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walny 

Zjazd większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 3/4  członków zwyczajnych 

uczestniczących w Walnym Zjeździe. 
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2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walny Zjazd określa sposób 

przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 

3. Likwidatorem Stowarzyszenia jest Zarząd Stowarzyszenia. 




