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STATUT STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO  

---   ZJEDNOCZENI PONAD PODZIAŁAMI  --- 

 

 

1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Zjednoczeni Ponad Podziałami. W dalszych postanowieniach 

Statutu zwane jest Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie używa własnych znaków graficznych, w pełnej 

i skróconej wersji, które są przedstawione w Załączniku nr 1 do niniejszego Statutu 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska. 

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Józefosław gm. Piaseczno 

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego Statutu oraz 

przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.  

5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków. 

6. Cele Stowarzyszenia to: 

1. rozwijanie i propagowanie postaw i działań sprzyjających rozwojowi demokratycznego 

państwa, 

2. wspieranie i rozwój idei społeczeństwa obywatelskiego, promowanie postaw i zachowań 

obywatelskich, 

3. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 

4. działalność na rzecz integracji różnych grup społecznych ponad podziałami, 

5. przeciwdziałanie łamaniu zasad demokracji i praworządności, w tym m.in. nadużyciom 

władz państwowych i samorządowych, 

6. przedstawianie programów obywatelskich dotyczących poprawy statusu życia i działania 

grup społecznych i podmiotów gospodarczych np. emerytów i rencistów, młodzieży, 

przedsiębiorców itp. 

7. Opracowywanie programów na rzecz np.: służby zdrowia, oświaty, gospodarki i finansów 

i inne polepszające działania Państwa na rzecz obywateli. 

7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  

1. działalność edukacyjna i opiniotwórcza w formie organizowania konferencji, szkoleń, 

dyskusji, prelekcji, wykładów, sympozjów, wystaw oraz innych imprez, publikacji w prasie 

i innych środkach masowego przekazu oraz udział w takich przedsięwzięciach, 

2. współpraca z partiami, organizacjami społecznymi i zawodowymi, zakładami pracy, 

środowiskami naukowymi, na rzecz realizacji zamierzeń Stowarzyszenia, 

3. organizowanie zgromadzeń publicznych, akcji wspierających lub protestacyjnych, 

4. organizowanie imprez, w tym kulturalnych, odpowiadających celom Stowarzyszenia i udział 

w takich imprezach, 

5. inicjowanie i współpraca przy organizowaniu referendów, obywatelskich projektów ustaw 

w sprawach, które są zgodne z celami Stowarzyszenia, 

6. prowadzenie krajowej i międzynarodowej wymiany informacji w zakresie celów 

Stowarzyszenia, 

7. szkolenie Członków Stowarzyszenia oraz współpracowników, 

8. prowadzenie działalności wydawniczej, 

9. współpracę z osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania w kraju i za granicą, 

10. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji publicznej, 

władz, instytucji, urzędów, sądów, 
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11. branie udziału w postępowaniach sądowych i administracyjnych w sprawach, które leżą 

w zakresie zainteresowania Stowarzyszenia, 

12. wypowiadanie się w sprawie projektów ustaw, które leżą w zakresie zainteresowania 

Stowarzyszenia, 

13. wspieranie i prowadzenie działań na rzecz ustawodawstwa dotyczącego celów 

Stowarzyszenia, 

14. powoływanie fundacji, 

15. dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może tworzyć i przystępować do związków 

stowarzyszeń.  

 

8. Stowarzyszenie posiada członków:  

1. zwyczajnych,  

2. wspierających,  

3. honorowych. 

 

9. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność 

do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub 

cudzoziemcem która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację jednego członka 

Stowarzyszenia. 

 

10. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne deklarująca pomoc 

finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Formę i rodzaj wspierania 

Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem. Członek wspierający ma obowiązek 

wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz 

Stowarzyszenia. Członkowie wspierający mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach 

statutowych władz Stowarzyszenia. 

 

11. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w 

działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez 

Zebranie Członków na wniosek Zarządu albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia. Uroczyste 

nadanie tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia dokonuje Prezes Zarządu Stowarzyszenia. 

 

12. Przyjęcia nowych członków dokonuje Prezes Zarządu Stowarzyszenia po rozpatrzeniu deklaracji 

o wstąpieniu do stowarzyszenia.  

 

13. Członek ma prawo: 

1. korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia, 

2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia 

3. zgłaszać wszelkie wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia, 

4. korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia 

5. uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie. 

 

     14. Członek obowiązany jest do: 

1. regularnego opłacania składek członkowskich, 

2. swoją postawą i działaniami przyczynić się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia, 

3. dbać o jego dobre imię, 

 

15. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1.   dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie 

2. wykluczenia przez Zarząd:  

a.   z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych 

zobowiązań, przez okres przekraczający sześć miesięcy,   
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b. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień 

i uchwał władz Stowarzyszenia,  

c. ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia. 

3. śmierci  

 

16. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 

14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie 

najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna. 

 

17. Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Zebranie Członków, 

2. Zarząd. 

 

18. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować 

o przeprowadzeniu głosowania tajnego. 

 

19. 1. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi inaczej. 

 2. W sprawach określonych w par. 21 pkt. 5-10 wymagana jest obecność wszystkich członków 

stowarzyszenia.   

 

20. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich 

sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile Statut nie stanowi inaczej. 

 

21. Do kompetencji Zebrania Członków należy m.in: 

1. ustalanie kierunków działania i rozwoju,  

2. wybór i odwołanie Zarządu,   

3. uchwalanie zmian Statutu,  

4. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia, 

5. podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania 

wieczystego, 

6. podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego, 

7. podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki, 

8. podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu 

do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy, 

9. podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł. 

 

22. Zebranie Członków zwołuje Zarząd lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje 

Przewodniczący Zebrania. 

 

23. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd wybierany przez Zebranie Członków na 5 letnią 

kadencję. Zarząd może zostać odwołany przez Zebranie Członków.  

 

24. Do zakresu działania Zarządu należy: 

 

1. realizacja celów Stowarzyszenia, 

2. wykonanie uchwał Zebrania Członków, 

3. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, zarządzanie jego majątkiem 

i reprezentowanie go na zewnątrz, 

4. przyjmowanie i wykluczanie Członków Stowarzyszenia 

5. tworzenie planów, programów działań i budżetu Stowarzyszenia, 

6. składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia Zebraniu Członków. 
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7. Do reprezentacji Stowarzyszenia uprawnieni są Prezes i Wiceprezes samodzielnie w tym do 

zaciągania zobowiązań do wartość 5 000 zł, lub dwóch członków zarządu działających 

łącznie. 

8. Prezes, żaden członek zarządu czy też grupa członków zarządu, nie ma prawa udzielania 

pełnomocnictwa, składania oświadczeń, zaciągania zobowiązań finansowych, czy też 

upoważnień do zobowiązań finansowych w imieniu stowarzyszenia przekraczających wartość 

10 000 zł 

 

25. Podjęcie przez Zarząd decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu wymaga zgody 

wszystkich członków stowarzyszenia. Są to w szczególności: 

1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego 

2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego 

3. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki 

4. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu 

umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy 

5. zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł 

 

26. Środki na działalność stowarzyszenia pochodzą z: 

1. składek członkowskich 

2. dotacji 

3. darowizn 

4. zbiórek publicznych 

5. spadków, zapisów, 

6. dochodów z majątku stowarzyszenia 

 

 

27. Decyzję w sprawie zmiany Statutu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków 

zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. 

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Zebranie Członków określa przeznaczenie 

pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia. 

 

28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo 

o stowarzyszeniach. 

 

Załącznik nr 1  

Znaki graficzne Stowarzyszenia Zjednoczeni Ponad Podziałami, w pełnej i skróconej wersji. 

 

                

 


