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STATUT  

STOWARZYSZENIA ŁĄCZY NAS SANOK  

 

I. Nazwa, obszar działania i siedziba Stowarzyszenia 

Art. 1. 

1. Tworzy się  stowarzyszenie o nazwie: Stowarzyszenie Łączy Nas Sanok, zwane dalej 

„Stowarzyszeniem”. 

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach 

niezarobkowych.  

3. Stowarzyszenie działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo                                   

o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu. 

Art. 2. 

1. Siedzibą Stowarzyszenia  jest Królewskie Wolne Miasto Sanok. 

2. Obszarem podstawowej aktywności Stowarzyszenia jest historyczna Ziemia Sanocka, w 

szczególności Gmina Miejska Sanok oraz inne miejscowości powiatu sanockiego.  

3. Stowarzyszenie może podejmować także działania regionalne, krajowe                                           

i międzynarodowe. 

4. Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe w kraju i za granicą. 

5. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony. 

6. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia 

swoich spraw może zatrudniać pracowników.  

 

II. Cele Stowarzyszenia 

Art. 3. 

Celem Stowarzyszenia jest: 

1. wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju Ziemi Sanockiej;  

2. wspieranie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego; 

3. promocja przedsiębiorczości i potencjału turystycznego Ziemi Sanockiej, działalność 

wspomagająca rozwój przedsiębiorczości; 

4. integracja mieszkańców Ziemi Sanockiej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu                   

i marginalizacji poprzez kształtowanie pozytywnych wzorców i postaw społecznych oraz 

aktywizację społeczną i zawodową; 
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5. budowanie tożsamości społecznej, w szczególności w wymiarze lokalnym poprzez 

animację społeczno-kulturalną; 

6. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej; 

7. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, 

8. promocja aktywnych form spędzania wolnego czasu,  

9. rozwój spójnej sieci dróg rowerowych łączących Miasto Sanok i główne miejscowości 

Ziemi Sanockiej,  

10. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Ziemi Sanockiej. 

11. podejmowanie i wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw mających na celu poprawę 

stanu środowiska, wdrażanie rozwoju zrównoważonego oraz propagowanie 

świadomości ekologicznej, 

12.  podejmowanie i wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw mających na celu 

ochronę praw zwierząt, w tym współdziałanie z innymi stowarzyszeniami i 

organizacjami. 

Art. 4. 

Stowarzyszenie będzie realizowało swoje cele poprzez: 

1. współpracę ze społeczeństwem Ziemi Sanockiej, organami władzy publicznej, innymi 

stowarzyszeniami, jednostkami naukowymi, oświatowymi, zdrowotnymi, instytucjami 

życia publicznego, 

2. działalność edukacyjną realizowaną w formie szkoleń, warsztatów, konferencji, kursów, 

projektów edukacyjnych i innych, w szczególności w obszarach: edukacja kulturowa, 

prorozwojowa, sportowa, artystyczna, ekologiczna,  

3. działalność animacyjną, rozumianą w szczególności jako aktywizowanie, wspieranie 

i podnoszenie kompetencji społeczności lokalnych w wymiarach: społecznym, 

kulturowym, zawodowym, 

4. działalność prozdrowotną w formie zajęć, zawodów, kursów, szkoleń i szeroko pojętej 

profilaktyki prozdrowotnej, 

5. działalność informacyjno-promocyjną, 

6. organizowanie imprez o charakterze społeczno-kulturalnym. 
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III. Członkowie Stowarzyszenia 

Art. 5. 

Osoby należące do Stowarzyszenia mogą mieć status członka: 

1. Zwyczajnego 

2. Nadzwyczajnego 

3. Wspierającego 

4. Honorowego. 

Art.6. 

1. Przyjmowanie członków zwyczajnych, nadzwyczajnych i wspierających należy do 

kompetencji Zarządu  Stowarzyszenia. 

2. Zwyczajowo przyjętym sposobem komunikacji między Stowarzyszeniem, jego organami  a 

członkami Stowarzyszenia (w szczególności zawiadomienia o terminie i porządku obrad 

Walnego Zgromadzenia) są środki komunikacji elektronicznej. Każdy członek jest 

zobowiązany wskazać adres e-mail do kontaktu i niezwłocznie zawiadomić o jego zmianie.  

 

Art.7. 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:  

- śmierci członka (osoby fizycznej) lub utraty osobowości prawnej przez członka (osoby 

prawnej), 

- wystąpienia ze Stowarzyszenia  zgłoszonego na piśmie,  

- wykluczenia ze Stowarzyszenia.  

2. Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić w przypadku naruszenia przez członka 

postanowień Statutu, nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia lub niepłacenia 

składek członkowskich przez okres dłuższy niż dwanaście miesięcy.  

3. Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Zarząd. Od uchwały tej członek może się odwołać do 

Walnego Zebrania Członków, w ciągu 30 dni od jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.  

 

Członek zwyczajny 

Art. 8. 

1. Założycielami Stowarzyszenia są osoby, które podpisały listę założycieli dołączoną do 

wniosku o rejestrację Stowarzyszenia. Założyciele stają się  jego pierwszymi członkami 
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zwyczajnymi z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o rejestracji 

Stowarzyszenia. 

2. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba posiadająca obywatelstwo polskie lub 

obywatelstwo państw Unii Europejskiej, pełną zdolność do czynności prawnych i 

niepozbawiona praw obywatelskich, która ma rekomendację wprowadzającą co najmniej 

dwóch członków - założycieli.  

3. Członków zwyczajnych  przyjmuje Zarząd zwykłą większością głosów, po złożeniu przez 

nich  pisemnej deklaracji według wzoru określonego przez Zarząd.   

4. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu; o podjęciu 

uchwały o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia Zarząd zawiadamia zainteresowanego w 

sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

Art. 9. 

Członek zwyczajny ma prawo:  

1. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym,  

2. udziału we wszystkich formach statutowej działalności Stowarzyszenia, 

3. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, 

4. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia i żądać informacji o sposobie  

ich załatwienia  oraz oceniać działalność władz Stowarzyszenia,  

5. korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej Stowarzyszenia. 

 

Art.10. 

 Członek zwyczajny jest zobowiązany do: 

1. troski o dobro i rozwój Stowarzyszenia,  

2. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

3. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, 

4. przestrzegania zasad etyki, 

5. regularnego opłacania składek członkowskich. 

 

Członek Nadzwyczajny 

Art. 11. 

Członkiem nadzwyczajnym może zostać osoba pełnoletnia będąca obywatelem innego państwa 

niż kraje Unii Europejskiej, która ma rekomendację wprowadzającą co najmniej trzech członków 

założycieli. 
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Art.12. 

Członek nadzwyczajny posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem 

czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. 

 

Art.13. 

 Członek nadzwyczajny jest zobowiązany do: 

1. troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia,  

2. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

3. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, 

4. przestrzegania zasad etyki, 

5. regularnego opłacania składek członkowskich. 

 

Członek Wspierający 

Art. 14. 

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, zainteresowana działalnością 

Stowarzyszenia, która zadeklaruje wsparcie i pomoc dla Stowarzyszenia. 

Art. 15. 

Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, 

zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez 

Stowarzyszenie zadań. 

Art.16. 

Członek wspierający jest zobowiązany do przestrzegania postanowień statutu, regulaminów 

i uchwał władz Stowarzyszenia. Członek wspierający jest zwolniony z obowiązku płacenia 

składek członkowskich.  

 

Członek Honorowy 

Art. 17. 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie 

zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. 
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Art. 18. 

Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać 

udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie 

prawa jak członek zwyczajny. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek 

członkowskich.  

Art.19. 

Członek honorowy jest zobowiązany do: 

1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

2. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, 

3. przestrzegania zasad etyki. 

 

IV. Władze Stowarzyszenia 

Art.20. 

 Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zgromadzenie Członków, 

2. Zarząd  Stowarzyszenia, 

3. Komisja Rewizyjna. 

Art.21. 

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu 

jawnym. Gdy skład Zarządu  lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w 

czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której 

dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać 

nie więcej niż połowę składu organu w trakcie jednej kadencji. 

Art.22. 

Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu 

jawnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia o ile 

statut nie stanowi inaczej. 

Art. 23. 

 W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos 

przewodniczącego zebrania. 
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Art. 24. 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, które odbywa 

się co najmniej raz w  roku kalendarzowym. 

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia w 

sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż na 7 dni przed terminem Walnego 

Zgromadzenia Członków, podając propozycję jego porządku obrad. 

3. W razie braku quorum otwarcie Walnego Zgromadzenia następuje po upływie 15 minut, 

a jego ważność nie jest zdeterminowana ilością obecnych na nim członków. 

Art. 25. 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

1. Wybór i odwoływanie członków organów Stowarzyszenia; 

2. Uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia; 

3. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz 

zatwierdzanie rocznych sprawozdań Stowarzyszenia; 

4. Rozpatrywanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu; 

5. Zatwierdzanie regulaminów Zarządu  i Komisji Rewizyjnej; 

6. Ustalanie wysokości składek członkowskich i zasad zwalniania z obowiązku zapłaty; 

7. Uchwalanie zmian w Statucie; 

8. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia. 

 

Art. 26. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na 

wniosek co najmniej 15 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

 

Art. 27. 

1. Zarząd Stowarzyszenia liczy od 2 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu. 

2. Do kompetencji Zarządu  Stowarzyszenia należy: 

• prowadzenie bieżącej działalności Stowarzyszenia 

• wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia 
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• reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu 

• przyjmowanie członków zwyczajnych, nadzwyczajnych, wspierających,  

• prawo dokooptowania w miejsce ustępujących członków Zarządu w sytuacji 

rezygnacji członka Zarządu z pełnienia funkcji, nie więcej jednak niż połowę 

składu organu podczas pełnienia jednej kadencji. Kadencja wybranego w takich 

wyborach członka Zarządu upływa z dniem zakończenia kadencji Zarządu. 

• Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i ustalanie jego budżetu.  

3. Zarząd odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. 

4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane przez członka Zarządu lub inną przybraną osobę. 

5. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, 

przy obecności co najmniej dwóch członków Zarządu. W przypadku równej ilości 

głosów decyduje głos Prezesa Zarządu lub osoby przez niego upoważnionej. 

6. Do reprezentowania na zewnątrz oraz działania w imieniu Stowarzyszenia 

upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. Decyzje skutkujące 

wydatkami finansowymi dla swej skuteczności wymagają zgody Prezesa Zarządu.  

7. Zarząd może w drodze uchwały ustanawiać pełnomocników do załatwiania konkretnych 

spraw. 

8. Członkowie zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za czynności wykonywane w 

związku z pełnioną funkcją jeżeli tak postanowi Walne Zgromadzenie określając zasady. 

Art. 28. 

Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, które wybierają ze swego grona     

przewodniczącego. 

Art. 29. 

1. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia kontroli całokształtu działalności 

Stowarzyszenia. 

2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

• kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności Stowarzyszenia ze 

szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej 

• przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań i wniosków ze stanu 

działalności statutowej Stowarzyszenia i oceny działalności statutowej. 

3. W przypadku ustąpienia z pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej w trakcie 

kadencji Komisji, pozostali członkowie Komisji mają prawo dokooptowania w miejsce 

ustępującego członka innego członka Stowarzyszenia, nie więcej jednak niż połowę 
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składu organu podczas pełnienia jednej kadencji. Kadencja wybranego w takich 

wyborach członka Komisji Rewizyjnej upływa z dniem zakończenia kadencji Komisji. 

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 

raz na pół roku. Z posiedzenie Komisji Rewizyjnej jeden z jej członków sporządza 

protokół. 

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością 

głosów przy obecności co najmniej połowy liczby jej członków. W razie równości 

głosów decyduje głos Przewodniczącego.  

 

V. Majątek i fundusze Stowarzyszenia 

Art. 30 

 Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

Art. 31 

1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się: 

• składki członkowskie członków Stowarzyszenia  

• dobrowolne wpłaty pieniężne osób fizycznych i prawnych,  

• darowizny, 

• wpływy z subwencji, dotacji, spadków i zapisów, odszkodowań od osób 

prawnych i osób fizycznych, 

• wpływy ze zbiórek publicznych, 

• wpływy z działalności statutowej odpłatnej, 

• środki z funduszy publicznych, granty, dotacje, 

• wpłaty od sponsorów 

2. Zabrania się: 

• udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia 

w stosunku do członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z 

którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim 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” 

• przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów 

lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do 
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osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 

preferencyjnych warunkach 

• 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 ze statutowego celu 

Stowarzyszenia 

• zakupu na specjalnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy 

oraz ich osób bliskich. 

Art. 32 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych 

w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji 

celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.  

Art. 33 

W przypadku rozwiązania lub likwidacji Stowarzyszenia jego majątek przekazany zostanie na 

rzecz instytucji realizującej cele zbieżne z celami Stowarzyszenia. 

§ 34 

Rok obrachunkowy Stowarzyszenia trwa od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia. Pierwszy rok 

obrachunkowy Stowarzyszenia kończy się w dniu 31 grudnia 2020 roku. 

 

VI. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

Art. 35 

Zmiany statutu jak i decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego 

Zgromadzenia Członków powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy 

liczby członków uprawnionych do głosowania. 

Art. 36 

Wniosek o zmianę Statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana 

w zawiadomieniu zwołującym Walne Zgromadzenie. 

Art. 37 

Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje likwidatora a także 

wskazuje fundacje i stowarzyszenia nie nastawione na zysk o celach możliwie najbliższych 

celom powstania Stowarzyszenia, na których rzecz przejdzie majątek Stowarzyszenia po 

zaspokojeniu jego zobowiązań.  


