
STATUT   

Stowarzyszenia "Koninki" na Rzecz Rozwoju Turystyki i Sportu 

 §1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszym statutem Stowarzyszeniu nadawana jest nazwa STOWARZYSZENIE KONINKI NA 
RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI I SPORTU w dalszych postanowieniach statutu zwane 
Stowarzyszeniem. 

2. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Porębie Wielkiej. 
3. Teren działania Stowarzyszenia obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony, posiada osobowość prawną. Działanie 

stowarzyszenia oparte jest na przepisach ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o 
stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu. 

 

§2 

Stowarzyszenie ma prawo uŜywania pieczęci i logo. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd 
Stowarzyszenia. 

§3 

Stowarzyszenie moŜe naleŜeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych 
celach. 

§4 

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. 

§5 

Stowarzyszenie moŜe wraz z innymi stowarzyszeniami o podobnych celach i zadaniach tworzyć 
związek stowarzyszeń bądź przystępować – na warunkach określonych w obowiązujących przepisach 
– do organizacji krajowych bądź zagranicznych i międzynarodowych o podobnych celach i zadaniach. 

§6 

Celami Stowarzyszenia są: 

a) inicjowanie, wspieranie i kierowanie działań społecznych i edukacyjnych na rzecz rozwoju, 
sportu, turystyki górskiej i rowerowej, oraz rekreacji; 

b) inspirowanie działań na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej; 
c) współpraca z krajowymi i zagranicznymi podmiotami, oferującymi pomoc organizacyjną i 

finansową, mogącą przyczynić się do rozwoju regionu; 
d) wspomaganie i popierania inicjatyw młodzieŜy, w szczególności inicjatyw sportowych, 

kulturalnych, związanych z rozwojem turystyki górskiej i rowerowej; 
e) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieŜy w zakresie krajoznawstwa i turystyki górskiej; 
f) działania na rzecz aktywizacji społecznej, sportowej i kulturalnej młodzieŜy; 
g) aktywizacja ludzi starszych, integracja międzypokoleniowa; 



h) działania na rzecz ograniczenia emigracji miejscowej ludności do większych ośrodków 
zasiedlenia; 

i) pielęgnowanie i upowszechnianie kultury, sztuki i tradycji ludowej; 
j) promowanie rozwoju osobistego i biznesowego w aspekcie turystycznym; 
k) realizowanie wniosków i postulatów członków Stowarzyszenia w granicach dozwolonych 

prawem; 
l) poprawa standardu Ŝycia społeczności wiejskiej; 
m) upowszechnianie sportu i kultury fizycznej w środowisku wiejskim. 

§7 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

a) współdziałanie z samorządem lokalnym, administracja państwową, placówkami naukowo – 
badawczymi, instytucjami kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi; 

b) uczestnictwo w projektach finansujących cele zbieŜne z celami Stowarzyszenia; 
c) współpracę z innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami krajowymi i 

zagranicznymi w realizacji celów Stowarzyszenia; 
d) współpracę i pozyskiwanie potencjalnych Inwestorów dla regionu; 
e) organizację szkoleń, warsztatów, seminariów, a takŜe udział w wystawach, targach, oraz 

prezentacjach związanych z celami Stowarzyszenia; 
f) podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych na projekty 

sprzyjające rozwojowi wsi Koninki;  
g) wspomaganie członków Stowarzyszenia w realizacji zadań własnych i zleconych, 

informowanie społeczności lokalnych o celach i przedsięwzięciach Stowarzyszenia; 
h) promocje regionu przy uŜyciu narzędzi internetowych; 
i) reprezentowanie członków wobec innych podmiotów w zakresie koordynowanej przez 

Stowarzyszenie wspólnej polityki gospodarczej, społecznej, kulturalnej, oświatowej, 
wspieranie działalności sportowej oraz dziedzictwa kulturowego. 

j) inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia; 

§8 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a) zwyczajnych; 
b) wspierających. 

§9 

Członkiem Stowarzyszenia moŜe być osoba fizyczna i osoba prawna, jednakŜe osoba prawna moŜe 
być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

§10 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia moŜe zostać osoba fizyczna, która: 
a) jest pełnoletnia; 
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 
c) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarŜenia prywatnego 

lub za przestępstwo skarbowe; 
d) złoŜyła pisemną deklarację członkowską na wzorze przedstawionym przez Stowarzyszenie. 

 



2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd, po stwierdzeniu wszystkich 
przesłanek, o których mowa w ust. 1. 

§11 

Członka zwyczajnego przyjmuje, wyklucza lub skreśla z listy członków Zarząd Stowarzyszenia. 

§12 

Członek zwyczajny ma prawo: 

a)  udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Członków z głosem stanowiącym; 
b)  biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do organów Stowarzyszenia; 
c) udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie; 
d) zgłaszania zapytań, wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia. 

§13 

Członek zwyczajny ma obowiązek: 

a) udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów; 
b) podejmowania decyzji w sprawach Stowarzyszenia zastrzeŜonych do kompetencji Walnego 

Zgromadzenia Członków; 
c) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia 

oraz przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia; 
d) opłacania składek członkowskich w przewidzianym terminie; 
e) uczestnictwa w kaŜdym Walnym Zgromadzeniu Członków. 

§14 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia moŜe zostać osoba fizyczna lub osoba prawna, która: 
a) regularnie wspiera działalność Stowarzyszenia w zadeklarowanej przez siebie w formie; 
b) udziela regularnej pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej w realizacji celów 

statutowych Stowarzyszenia, 
c) uzupełni deklaracje członkowską. 

2. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia członka wspierającego, 
po stwierdzeniu przesłanek, o których mowa w ust. 1.  

§15 

Członkowie wspierający mają prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem 
doradczym 

§16 

Członek wspierający ma obowiązek regularnego wspierania Stowarzyszenia w zadeklarowanej przez 
siebie i uzgodnionej z Zarządem Stowarzyszenia formie, przestrzegania przepisów prawa 
związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz przestrzegania niniejszego Statutu, a takŜe działanie 
w zgodzie z uchwałami organów Stowarzyszenia. 

 

 



§17 

Przyjęci członkowie zobowiązani są do wpłacenia składki członkowskiej w ciągu czternastu dni od 
daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet Członków. 

§18 

1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek: 
a) Pisemnej rezygnacji członka Stowarzyszenia złoŜonej wobec Zarządu; 
b) Śmierci Członka; 
c) Utraty osobowości pranej przez osoby prawne; 
d) Utraty pełnej zdolności do czynności prawnych; 
e) Prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarŜenia prywatnego luz za 

przestępstwo skarbowe; 
f) Naruszenie przepisów obowiązującego prawa, postanowień Statutu lub uchwał organów 

Stowarzyszenia; 
g) Uporczywego unikania udziału w pracach Stowarzyszenia; 
h) Braku zapłaty trzech składek członkowskich; 
i) Co najmniej trzech nieuzasadnionych nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Członków; 
j) Naruszenia dobrego imienia Stowarzyszenia; 
k) Niewywiązywania się z innych zobowiązań wobec Stowarzyszenia. 

2. Utratę członkostwa w Stowarzyszeniu Zarząd stwierdzi uchwałą. 

§19 

Organami stowarzyszenia są: 

a) Walne Zgromadzenie Członków; 
b) Zarząd; 
c) Komisja Rewizyjna. 

§20 

1. Członkami organów Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje nieodpłatnie. 
2. Kadencja wszystkich organów wybieralnych trwa cztery lata, a ich wybór następuje w 

głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby 
członków uprawnionych do głosowania. 

§21 

Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co 
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i odbywają się w głosowaniu jawnym, 
chyba Ŝe postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej. 

§22 

1. NajwyŜszym organem Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków. 
2. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Prezes Zarządu lub wskazana przez niego osoba 

wybrana spośród Członków. 
3. W Zgromadzeniu biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, a takŜe członkowie 

wspierający z głosem doradczym. 
4. Zgromadzenie moŜe być zwyczajne i nadzwyczajne. 



§23 

1. Zwyczajne Zgromadzenie zwoływane jest raz w roku kalendarzowym. 
2. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. 
3. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia co 

najmniej na czternaście dni przed planowanym terminem Zgromadzenia. 
4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4 moŜe zostać przesłane listownie lub drogą 

elektroniczną na adres poczty elektronicznej członków. 

§24 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie moŜe odbywać się w kaŜdym czasie. 
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd: 

a) Z własnej inicjatywy; 
b) Na wniosek Komisji Rewizyjnej; 
c) na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczny członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

3. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia składany jest Prezesowi Zarządu pisemnie. 

§25 

Do kompetencji Zgromadzenia naleŜy: 

a) uchwalanie kierunków rozwoju oraz programu działalności Stowarzyszenia; 
b) uchwalanie Statutu i jego zmian; 
c)  wybór i odwołanie Prezesa Zarządu, Zarządu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 

Komisji Rewizyjnej; 
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej; 
e) zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz 

sprawozdań Komisji Rewizyjnej; 
f) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz 

Stowarzyszenia; 
g)  rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego 

organ; 
h) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia, powołaniu likwidatorów 

Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku; 
i) podejmowanie uchwał w kaŜdej sprawie wniesionej pod obrady przez Zarząd, Komisję 

Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia, o ile nie są zastrzeŜone do kompetencji innych 
organów Stowarzyszenia. 

 
§26 

1. Zarząd kieruje całą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. 
2. Zarząd składa się z co najmniej trzech osób. W skład Zarządu obligatoryjnie wchodzi Prezes 

Zarządu, a takŜe Wiceprezes lub Wiceprezesi zarządu lub Członkowie Zarządu. 
3. Posiedzenia Zarządu obywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niŜ raz na kwartał. 
4. Pracami Zarządu kieruje Prezes lub wskazana przez niego osoba będąca Członkiem Zarządu. 

§27 

Do kompetencji Zarządu naleŜy: 



a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz; 
b) prowadzenie bieŜących spraw Stowarzyszenia; 
c) realizacja celów Stowarzyszenia; 
d)  wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków; 
e) uchwalanie regulaminów wewnętrznych; 
f) ustalenie wzorów pieczęci, logo, itp.; 
g) przyjmowanie i wykluczanie członków; 
h) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków; 
i) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia. 

§28 

1. Uprawniony do reprezentowania Stowarzyszenia jest kaŜdy Członek Zarządu, z zastrzeŜeniem 
ust. 2. 

2. Przy zaciąganiu zobowiązań majątkowych, których wartość przekracza 40.000,00 zł do składania 
oświadczeń wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. 

§29 

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. 
2. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niŜ raz w roku. 
3. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz dwóch członków. 
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu. 

§30 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŜy: 

a) kontrola działalności Stowarzyszenia; 
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu; 
c)  prawo Ŝądania zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zebrania Zarządu; 
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia; 
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu. 

§31 

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, 
uzupełnienie ich składu moŜe nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie 
organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie moŜna powołać nie więcej niŜ jedną trzecią składu 
organu władzy. 

§32 

Majątek Stowarzyszenia powstaje: 

a) składek członkowskich; 
b) darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności statutowej; 
c) dochodów z majątku stowarzyszenia w tym nieruchomości i ruchomości będących własnością 

lub przedmiotem uŜytkowania; 
d) dotacji, subwencji środków publicznych i grantów; 
e) ofiarności publicznej, w tym zbiórek publicznych; 
f) dochodów z imprez, konkursów, licytacji. 



§33 

1. Środki pienięŜne mogą być przechowywane: 
a) Na rachunkach bankowych Stowarzyszenia; 
b) W gotówce w kasie Stowarzyszenia. 

2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, subwencji mogą być uŜyte do realizacji 
celów Stowarzyszenia według uznania i potrzeb Stowarzyszenia, o ile ofiarodawcy nie 
postanowili inaczej. 

3. Cały osiągany przez Stowarzyszenie dochód będzie przeznaczany na jego cele statutowe. 

§34 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne 
Zgromadzenie ilością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do 
głosowania. 

§35 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o 
Stowarzyszeniach. 

 

 


