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STATUT  

Stowarzyszenia „Pomysł na Józefosław” 

z dnia 03 września 2019 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Stowarzyszenie o nazwie Pomysł na Józefosław zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest 

dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem mającym na celu realizację i propagowanie 

inicjatyw, postaw i działań sprzyjających poprawie jakości życia w gminie Piaseczno, a w 

szczególności w miejscowości Józefosław. 

 

2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 

1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.). 

 

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Józefosław w gminie Piaseczno, woj. mazowieckie. 

 

4. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla 

właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

5. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych realizujących 

podobne cele. 

6. Stowarzyszenie może używać symboli, pieczęci i innych znaków zgodnych z przepisami 

prawa. 

7. Stowarzyszenie może ustanawiać i przyznawać odznaki, certyfikaty i medale honorowe. 

8. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

 

§ 2 

Cele i formy działania 

 

1.  Cele działania Stowarzyszenia: 

 

a) budowanie tożsamości i poczucia wspólnoty społeczności lokalnej oraz integracji 

mieszkańców; 
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a. wspieranie budowy infrastruktury drogowej, technicznej i społecznej w gminie 

Piaseczno 

b. nauka i edukacja osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży; 

c. krajoznawstwo oraz wypoczynek osób dorosłych, dzieci i młodzieży; 

d. rozwój kultury, sztuki oraz ochrona dóbr kultury 

e. promocji kultury fizycznej i sportu; 

f. rozwój czytelnictwa 

g. ochrona i promocja zdrowia; 

h. ekologia, ochrona przyrody i zwierząt; 

i. wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości; 

j. działania wspomagające rozwój demokracji 

k. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami; 

l.  promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

m.  promocja i organizacja wolontariatu. 

n.  działalność charytatywna; 

 

 

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 

 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego poprzez: 

 

a) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, placówkami naukowymi 

oraz innymi organizacjami, osobami prawnymi i osobami fizycznymi 

b) współpracę z prasą, radiem i telewizją lokalną i ponadlokalną. 

c) organizację imprez o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, 

towarzyskim oraz promujących zdrowie i zdrowy tryb życia. 

d) organizację wykładów, konferencji, sympozjów i seminariów. 

e) praktyczne zajęcia z zakresu kultury fizycznej. 

f) organizację warsztatów tematycznych, zespołów zainteresowań. 

g) działalność badawczą  

h) promocję inicjatyw społecznych 

i) podejmowanie działań na rzecz poprawy estetyki otoczenia 

j) organizowanie lub finansowanie działań promocyjno-reklamowych związanych z 

promocją Józefosławia  

k) działanie na rzecz rozbudowy infrastruktury technicznej i społecznej miejscowości 

Józefosław, 

l) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska, 

m) prowadzenie pracy oświatowo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, 
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n) wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia 

o) współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany 

doświadczeń w zakresie pracy samorządowej i działalności społecznej, 

p) zajmowanie stanowisk, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących celów 

statutowych  

 

2.Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego 

poprzez: 

 

a) organizację imprez o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, 

towarzyskim oraz promujących zdrowie i zdrowy tryb życia. 

b) organizację wykładów, konferencji, sympozjów i seminariów. 

c) praktyczne zajęcia z zakresu kultury fizycznej. 

d) organizację warsztatów tematycznych, zespołów zainteresowań. 

e) promocję inicjatyw społecznych 

f) podejmowanie działań na rzecz poprawy estetyki otoczenia 

g) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska, 

 

 

3. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego są przeznaczane wyłącznie na 

działalność pożytku publicznego. 

 

4.  Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do 

prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym 

swoich członków. 

 

 

§ 3. 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

1. Członkowie dzielą się na: 

 Zwyczajnych 

 wspierających  

 honorowych 

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia  może być każda osoba, która posiada pełnię 

praw publicznych, akceptuje cele i Statut Stowarzyszenia, złożyła deklarację 

członkowską i została przyjęta przez zarząd. 

3. Członek zwyczajny ma prawo:  

 wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia 

 zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia 

 uczestniczyć we wszystkich formach pracy Stowarzyszenia 
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 być zatrudnionym do prowadzenie spraw Stowarzyszenia 

4. Członek zwyczajny ma obowiązek:  

 przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia 

 aktywnie brać udział w pracach Stowarzyszenia 

 opłacać regularnie składki członkowskie 

5. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która zadeklaruje 

pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową na rzecz Stowarzyszenia i zostanie 

przyjęta przez Zarząd. 

6. Członek wspierający- osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez osobę 

upoważnioną. 

7. Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu z głosem 

doradczym, zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia. 

8. Członek wspierający ma obowiązek przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz, 

czynnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, świadczyć 

zadeklarowaną pomoc. 

9. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla 

Stowarzyszenia. 

Godność tę nadaje Walne Zebranie na wniosek zarządu. 

10. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.| 

Jest zwolniony z opłacania składki członkowskiej. 

11. Utrata członkostwa następuje z przyczyn: 

 Dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia 

 Likwidacja osoby prawnej, śmierć osoby fizycznej 

 Skreślenie z listy członków w drodze uchwały Zarządu za brak opłaconych składek za 

okres jednego roku, wskutek działania na szkodę Stowarzyszenia lub niezgodnie z 

jego Statutem 

 Utraty praw publicznych. 

§4 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie Członków Zarząd 

2. Komisja Rewizyjna 

3. Wyboru Prezesa Stowarzyszenia, Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje 

Walne Zebranie Członków. 

4. Wybory i ukonstytuowanie władz następuje w głosowaniu tajnym, chyba że Walne 

Zebranie zdecyduje inaczej. 

5. Kadencja władz trwa 3 lata.  

6. Wybór pierwszych władz Stowarzyszenia odbędzie się podczas Zebrania 

Założycielskiego. 
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§5 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 

 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd raz w roku jako 

sprawozdawcze i co 3 lata jako sprawozdawczo-wyborcze. 

3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zarząd powiadamia członków 

co najmniej na 7 dni przed terminem drogą elektroniczną. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Zarząd zwołuje z własnej inicjatywy, na 

wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej  1/3 członków w terminie 3 tygodni od 

złożenia wniosku. 

5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków  należy: 

 Uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia. 

 Zatwierdzanie rocznych i kadencyjnych sprawozdań władz Stowarzyszenia. 

 Podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi i Komisji 

Rewizyjnej. 

 Nadawanie godności członka honorowego. 

 Podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia. 

6. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co 

najmniej  połowy jego członków. Zebranie jest prawomocne do podejmowania 

uchwał w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. 

 

§ 6 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA 

 

1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami 

Członków. 

2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób. 

3. Członkowie zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu 

4. Pracą zarządu kieruje Prezes . 

5. Zarząd działa w oparciu o Regulamin Pracy Zarządu 

6. Posiedzenia zarządu zwoływane jest przez Prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 

raz na kwartał. 

7. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na opróżnione w 

trakcie kadencji miejsce spośród niewybranych kandydatów zgłoszonych przez Walne 

Zebranie, w kolejności zależnej od liczby uzyskanych głosów, w liczbie nie 

przekraczającej 1/3 wybranych przez Walne Zebranie. 

8. Do obowiązków i uprawnień Zarządu należy: 

 Kierowanie działalnością Stowarzyszenia między Walnymi Zebraniami. 

 Realizowanie uchwał Walnego Zebrania. 
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 Opracowywanie i realizacja planu pracy i budżetu oraz przygotowywanie 

sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i przedkładanie Walnemu Zebraniu. 

 Ustalanie wysokości  składek członkowskich. 

 Przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia. 

 Wnioskowanie o nadanie godności członka honorowego. 

 Zatrudnianie pracowników. 

 Powoływanie grup roboczych do poszczególnych zadań 

 Ustalanie form honorowania członków Stowarzyszenia i innych osób działających 

dla dobra Stowarzyszenia. 

9. Zarząd Stowarzyszenie może otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje. 

Wysokość wynagrodzenia i zasady jego wypłaty będą ustalane w uchwałach Walnego 

Zebrania Członków. 

10. Do złożenia oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia potrzebne jest zgodne 

współdziałanie dwóch członków Zarządu. 

11. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia potrzebna jest 

zgoda dwóch członków Zarządu. 

 

§7 

KOMISJA REWIZYJNA 

 

1. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli działalności Stowarzyszenia i 

składa się z co najmniej 2 członków. 

2. Członkowie Komisji są wybierani przez Walne Zebranie Członków 

3. Członkowie Komisji nie mogą być członkami zarządu, ani pozostawać z członkami 

zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu 

zatrudnienia. 

4. Członkowie Komisji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu 

5. Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego składu nowych członków na 

opróżnione w trakcie kadencji miejsce spośród niewybranych kandydatów 

zgłoszonych przez Walne Zebranie, w kolejności zależnej od liczby uzyskanych 

głosów, w liczbie nie przekraczającej 1/3 wybranych przez Walne Zebranie. 

6. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata. 

7. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy: 

 Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia. 

 Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności, przedkładanie 

wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi. 

 

§8 

MAJĄTEK I DOCHODY STOWARZYSZENIA 
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Rozdział. Majątek 

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:  

a) składki członkowskie, 

b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu, 

c) zapisy 1% podatku  

d) dotacje, subwencje, udziały, lokaty, 

e) dochody z własnej działalności gospodarczej 

f) przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego. 

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3.Środki finansowe Stowarzyszenia mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację zadań 

określonych w statucie. 

4. Zarząd prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje 

Zarząd. 

6. Zabrania się: 

a) 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”,  

b) 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,  

c) 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, 

d) 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. 

 

 

§9 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. 

 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji 

jej celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

2. Dochód z działalności gospodarczej jest w całości przekazywany na realizację celów 

statutowych Stowarzyszenia. 

3.Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie kodów PKD 
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 PKD 58.11 Z Wydawanie książek 

 PKD 58.13 Z Wydawanie gazet 

 PKD 58.14 Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 

 PKD 59.14 Z Działalność związana z projekcją filmów 

 PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych  

 PKD 73.11. Z  Działalność agencji reklamowych 

 PKD 85.51 Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 

rekreacyjnych 

 PKD 85.52  Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 

 PKD 85.59 B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

 PKD 85.60 Działalność wspomagająca edukację 

 PKD 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 

 PKD 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 

 PKD 93.19 Z Pozostała działalność związana ze sportem 

 PKD 93.29 Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 

 

 

§10 

PRZEPISY KOŃCOWE 

 

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne 

Zebranie Członków większością 2/3 głosów  przy obecności co najmniej połowy członków 

uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na 

liczbę obecnych. 

2. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu 

majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną. 

3. W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie aktualnie obowiązujące 

przepisy Prawa o stowarzyszeniach. 

 

 03 września 2019 

 


