
S T A T U T
STOWARZYSZENIA

”NASZ  ŚLĄSK ”

 I . POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „ NASZ ŚLĄSK ” i  zwane jest dalej „ Stowarzyszeniem”.

   2. Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą tłumaczoną na języki obce.

§ 2

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Rydułtowy.

 2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym      
     uwzględnieniem Śląska .

 3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 4. W celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność 
     poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i zgodnie z prawem miejscowym     
     prowadzić przedstawicielstwa.
  
 5. Stowarzyszenie może stanowić odznaki, medale honorowe, dyplomy i przyznawać    
      je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów statutowych obranych      
      przez Stowarzyszenie.

 6. Stowarzyszenie używa godła i jednolitych  pieczęci, których wzór uchwala Zarząd 
      Stowarzyszenia.



II. CELE I ZASADY  DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA.

§ 3

Celami  Stowarzyszenia  są :

1. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu budowanie aktywnego 
    i demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego.

2. Promocja i upowszechnianie wiedzy o dorobku kultury śląskiej, tradycji oraz ogólna 
    edukacja i nauka nowych umiejętności mieszkańców tego regionu.

3. Odkrywanie, dokumentowanie i popularyzowanie ciekawych miejsc , zabytków, pomników 
     przyrody, obiektów zlokalizowanych  na  terenie Śląska dających  świadectwo o współpracy 
     różnych nacji przy ich powstaniu, a  stwarzających  możliwość  organizowania wokół  nich  
     ruchu turystycznego.

4. Pokazywanie i utrwalanie w mentalności mieszkańców  Śląska, realnych
    możliwości ( baza) tworzenia rynku pracy poza sektorem przemysłu ciężkiego –   
    w  turystyce, usługach jej towarzyszących i innych sferach działalności człowieka.

5. Działanie na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy w turystyce poprzez inicjatywy w sferze 
    infrastruktury hotelowo-gastronomicznej i komunikacji sprzyjające rozwojowi turystyki.

6. Podejmowanie działań   ułatwiających i intensyfikujących kontakty  mieszkańców 
    ze Ślązakami mieszkającymi w kraju i za granicą.

7. Propagowanie  zmiany modelu spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Śląska
    w kierunku większej mobilności i kontaktów międzyludzkich – propagowanie 
    tolerancji.

8. Propagowanie zdrowego, czynnego stylu  życia i wypoczynku.

9. Przygotowanie ludności  Śląska do idei zjednoczonej Europy w aspekcie polityki 
    regionalnej Unii Europejskiej.



§ 4

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :

1. Działalność szkoleniowo-edukacyjną, organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, 
    debat, odczytów, konkursów  adresowanych do wszystkich zainteresowanych  dorobkiem 
    materialnym i   kulturalnym Śląska oraz własnym rozwojem intelektualnym.

2. Wydawanie ulotek, folderów, tworzenie dokumentacji fotograficznej i filmowej, 
    broszur, książek poświęconych wiedzy o dorobku kulturalnym Śląska.

3. Utworzenie i prowadzenie kulturalnego centrum regionalnego.

4. Utworzenie  komórki organizującej turystykę w oparciu o posiadaną bazę,  która przygotuje 
     ofertę dla :
     a) dzieci i młodzieży 
     b)  dorosłych  obywateli Polski
     c)  obcokrajowców

5. Współpracę z instytucjami kultury w celu lepszego dotarcia z ich ofertami do 
    mieszkańców,  organizowanie wyjazdów do kin, teatrów, muzeów itp.

6. Organizowanie wyjazdów na okolicznościowe imprezy folklorystyczno-kulturalne, 
    pomoc w ich organizacji.

7. Pozyskiwanie funduszy w kraju i za granicą.

8. Współpracę i wymianę osobową z  organizacjami i osobami fizycznymi działającymi w 
    Polsce i na świecie.

9. Współpracę  z władzami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi 
    i subregionami Śląska.
    

10. Aktywna obecność w mediach.

§ 5

Stowarzyszeniu zabrania się : 

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do 
    jej  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".

2. 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.

3. 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 organizacji.

4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 
     członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

III. CZŁONKOWIE

§ 6

1. Członkiem Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych która :

     a) uznaje statutowe cele Stowarzyszenia
     b) wyraża gotowość aktywnego działania na rzecz ich realizacji
     c) złoży deklarację przystąpienia
     d) opłaca regularnie uchwalone składki .

2. Członkami Stowarzyszenia mogą być małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają 
    ograniczoną zdolność do czynności prawnych  i mogą korzystać z czynnego i biernego 
    prawa wyborczego  z tym, że w składzie zarządu Stowarzyszenia  większość muszą sta-
    nowić  osoby o pełnej  zdolności do czynności prawnych. 

3. Członkiem Stowarzyszenia mogą być również małoletni poniżej 16 lat, za zgodą 
    przedstawicieli ustawowych, według zasad określonych w statucie, bez prawa udziału w
    głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego 
    prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.

4. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

5. Stowarzyszenie może nadawać członkostwo honorowe osobom   szczególnie ważnym
   dla Stowarzyszenia.

§ 7

1. Członkostwo nabywa się zwykłą większością głosów na podstawie uchwały Zarządu 
Stowarzyszenia.

2. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia odmawiającej przyjęcie w poczet członków 
    przysługuje odwołanie do  Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od daty otrzymania 
    zawiadomienia o odmowie.



§ 8

Utrata członkostwa następuje na skutek :

    1. Rozwiązanie Stowarzyszenia
    2. Wystąpienie ze Stowarzyszenia
    3. Zgonu członka Stowarzyszenia
    4. Wykluczenia prawomocną decyzją Zarządu Stowarzyszenia , gdy członek nie 
        podporządkowuje się statutowi lub uchwałom organów Stowarzyszenia albo      
        narusza swoim postępowaniem godności i honoru członka.
     5. Zalegania z opłatami składek członkowskich przez jeden rok. 

§ 9

1. Członek Stowarzyszenia ma prawo :

    a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia
    b) wystąpić ze Stowarzyszenia w dowolnym czasie po złożeniu stosownego pisemnego 
         oświadczenia
    c) uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający korzysta z tych praw określonych w ust.1 pkt b i c, a ponadto posiada   
    głos doradczy.

§ 10

Członek Stowarzyszenia ma obowiązek :

1. Przestrzegać zasad oraz uchwał władz Stowarzyszenia

2. Brać czynny udział w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia

3. Opłacać składki w wysokości ustalonej przez Zarząd, a zatwierdzonych przez Walne     
    Zebranie.

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 11

Władzami Stowarzyszenia są :

1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna



§ 12

1.Kadencja – z zastrzeżeniem ust. 3  wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa
   4 lata, a ich wybór następuje w głosowaniu tajnym zwykłą większością  głosów 
   przy obecności przynajmniej  połowy członków uprawnionych do głosowania. Wybór władz 
   następuje spośród  nieograniczonej zgłoszonej liczby kandydatów. Do władz można wybierać 
   nieobecnego  członka, o ile dostarczy zebranym pisemną zgodę, a zebranie zaakceptuje  
   kandydaturę.    

2. W przypadku wystąpienia, wykluczenia bądź śmierci członka władz Stowarzyszenia 
    podczas trwania kadencji skład można uzupełnić z kandydatów nie wybranych we       
    wcześniejszych wyborach wg. liczby uzyskanych głosów. Możliwe jest również     
    uzupełnienie składów osobowych organów Stowarzyszenia przez Walne Zebranie.      
    Liczba dokooptowanych  tą drogą członków nie może przekroczyć 1/3 członków 
    pochodzących z wyborów.

3. Walne Zebranie Członków może zdecydować, że wybór poszczególnych o których
    mowa  w ust.1 dokonuje się w głosowaniu jawnym.

§ 13

Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością 
głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
Zgromadzeni mogą uchwalić, że głosowanie jest tajne.

WALNE  ZEBRANIE  CZŁONKÓW

§ 14

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą  Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu  Członków udział biorą :
    a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni
    b) z głosem doradczym – członkowie honorowi, wspierający i zaproszeni goście.

3. O miejscu , terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków  Stowarzyszenia co 
    najmniej na  14 dni przed terminem Zebrania.



§ 15

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy :

a) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia,

b) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,

c)  rozpatrywanie i  zatwierdzanie sprawozdań Zarządu w tym:  rocznych sprawozdań 
     finansowych  z działalności  statutowej Stowarzyszenia,

d)  uchwalanie regulaminów pracy władz Stowarzyszenia,

e) udzielanie absolutorium  Zarządowi,

f) uchwalanie zmian Statutu,

g) powoływanie w drodze  uchwał terenowych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia, 

 h) ustalanie wysokości składek i planów pracy na cały rok,

 i) rozpatrywanie odwołań od postanowień Zarządu,

 j) nadawanie i pozbawianie  godności Członka Honorowego,

 k) podejmowanie stosownych uchwał w przypadku rozwiązywania Stowarzyszenia
      i przeznaczenie pozostałego po rozwiązaniu majątku,

 l) podejmowanie uchwał w innych sprawach wynikających z działalności 
     Stowarzyszenia,

2. Walne Zebranie  jest prawomocne, jeśli weźmie w nim udział co najmniej
    połowa członków. Jeśli ich liczba jest mniejsza Walne Zebranie Członków 
    może się odbyć w  drugim terminie,  po upływie 30 minut od wyznaczonej 
    godziny do odbycia  pierwszego Zebrania – bez względu na liczbę obecnych
    członków.

§ 16

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia 
    i obraduje  wg. uchwalonego regulaminu.



3. Nadzwyczajne Walne Zebranie  Członków może być  zwołane w dowolnym terminie:
     a) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej
     b) z inicjatywy Zarządu
     c) na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

4. Jeśli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków w okresie 30 dni od daty
    kiedy upłynął rok  od poprzedniego Walnego Zebrania Członków lub gdy 
    upłynie 30 dni od wpłynięcia wniosków określonych  w ust. 3 pkt b i c Zebranie    
    może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

ZARZĄD

§ 17

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałą Zebrania    
    Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Zebraniem.

2. Zarząd składa się z 5 członków :
    a) prezesa
    b) jego zastępcy
    c) skarbnika
    d) dwóch członków zwyczajnych. 
Członkowie Zarządu dokonują spośród siebie wyboru prezesa, zastępcę prezesa
oraz skarbnika.

3. Do zadań Zarządu należy :
    a) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków
    b) kierowanie bieżącymi sprawami Stowarzyszenia
    c) zwoływanie Walnego Zebrania Członków i Nadzwyczajnego Walnego 
       Zebrania Członków
   d) określenie  szczegółowych kierunków działań i  planu pracy
   e) ustalanie budżetu i preliminarzy finansowych Stowarzyszenia
   f) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
   g) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich  w tym przyjmowanie 
       i skreślanie  członków Stowarzyszenia.
   h) prowadzenie dokumentacji członkowskiej 
   i) wnioskowanie o nadanie lub skreślenie  członkostwa honorowego Stowarzyszenia.
   j) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walne Zebranie Członków
   k) wykonywanie innych zadań wynikających ze statutu i ustaleń Walnego Zebrania 
       Członków.
   l) uchwalanie składki członkowskiej

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w każdym czasie nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.

5. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej oraz inni goście 
     zaproszeni z głosem doradczym.

6. Posiedzeniami i pracą Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes Zarządu, a podczas jego 
    nieobecności V-ce Prezes Zarządu bądź inny wyznaczony członek Zarządu.



KOMISJA REWIZYJNA

§ 18

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad 
    działalnością Zarządu i agend Stowarzyszenia.

      2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w tym Przewodniczącego.
          Przewodniczącego Komisji,  wybiera Komisja spośród swych członków.

      3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy :

         a) bieżąca kontrola pracy Zarządu i agend Stowarzyszenia
         b) składanie wniosków na Walnym Zebraniu Członków w sprawie absolutorium
             dla Zarządu
         c) występowanie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania             
              Członków
         d) kontrola – przynajmniej raz w roku , całości finansów  Stowarzyszenia
         e) składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności.

V. MAJĄTEK  STOWARZYSZENIA

§ 19

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z : wpisowego, składek członkowskich, darowizn, 
    spadków, subwencji i  dotacji,  dochodów z majątku Stowarzyszenia, z własnej działalności 
    gospodarczej oraz  ofiarności publicznej, a także pozostałości z imprez składkowych 
    organizowanych przez Stowarzyszenie,  

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i rachunkową zgodnie ze stosownymi 
    przepisami obowiązującymi w tej kwestii.

3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza na 
    realizację celów statutowych i w tym celu może zatrudnić pracowników.

4. Przedmiotem tej  działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest : 
Lp. Kod  PKD Opis przedmiotu działalności zgodnie z PKD
1 22.1 Działalność wydawnicza
2 22.11.Z Wydawanie książek
3 22.12.Z Wydawanie gazet
4 22.13.Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
5 22.14.Z Wydawanie nagrań dźwiękowych
6 22.15.Z Działalność wydawnicza pozostała
7 22.23.Z Introligatorstwo
8 45.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne
9 45.50.Z Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską
10 51.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów

Budowlanych



11 51.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, art. gospodarstwa 
domowego i drobnych

12 51.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą
13 51.18.Z Działalność  agentów  zajmujących  się  sprzedażą  towaru  lub  grupy 

towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana.
14 51.1 Sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach
15 52.27.B Sprzedaż  detaliczna  żywności,  napojów  i  wyrobów  tytoniowych 

pozostała  w  wyspecjalizowanych  sklepach,  gdzie  indziej  nie 
sklasyfikowana

16 52.42.Z Sprzedaż detaliczna odzieży.
17 52.47.A Sprzedaż detaliczna książek
18 52.47.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych
19 52.48 Sprzedaż detaliczna pozostała w wyspecjalizowanych sklepach
20 52.48.D Sprzedaż detaliczna artykułów sportowych
21 52.48.E Sprzedaż detaliczna gier i zabawek
22 52.48.G Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych

 w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana
23 52.50.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach
24 52.6 Handel detaliczny poza siecią sklepową
25 52.62 Sprzedaż detaliczna na straganach i targowiskach
26 52.62.B Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i 

targowiskach
27 52.63.B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie

indziej nie sklasyfikowana.
28 55.23.Z Miejsca  krótkotrwałego  zakwaterowania  pozostałe,  gdzie  indziej  nie 

sklasyfikowane
29 55.30.B Placówki gastronomiczne pozostałe
30 55.40.Z Bary
31 60.23.Z Transport lądowy pozostały
32 63.30 Działalność związana z turystyką
33 63.30.A Działalność organizatorów turystyki
34 63.30.B Działalność pośredników turystycznych
35 63.30.C Działalność agentów turystycznych
36 63.30.D Działalność turystyczna pozostała
37 63.40 Działalność agencji transportowych
38 64.12.B Działalność pocztowa
39 65.22.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
40 65.23.Z Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowana
41 67.1 Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym
42 67.13.Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana
43 67.20.Z Działalność  pomocnicza  związana  z  ubezpieczeniami  i  funduszami 

emerytalno-rentowymi
44 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej
45 74.14.A Doradztwo  w  zakresie  prowadzenia  działalności  gospodarczej  i 

zarządzania
46 74.40.Z Reklama
47 74.50.A Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników
48 74.70.Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów
49 74.8 Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana



50 74.81.Z Działalność fotograficzna
51 74.85.Z Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi
52 74.87 Działalność komercyjna pozostała
53 74.87.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw
54 74.87.B Działalność komercyjna pozostała gdzie indziej nie sklasyfikowana
55 80 Edukacja
56 80.4 Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia
57 80.42.A Nauka języków obcych
58 80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia 
59 85.32.C Opieka wychowawcza i społeczna pozostała bez zakwaterowania
60 91.33.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie

sklasyfikowana
61 92.12.Z Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo
62 92.3 Działalność artystyczna i rozrywkowa pozostała
63 92.31 Artystyczna i literacka działalność twórcza
64 92.31.A Działalność zespołów teatralnych artystycznych i lalkowych
65 92.31.E Działalność galerii i salonów wystawienniczych
66 92.31.F Działalność domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic
67 92.31.G Artystyczna  i  literacka  działalność  twórcza,  gdzie  indziej  nie 

sklasyfikowana
68 92.32.Z Działalność obiektów kulturalnych
69 92.33.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
70 92.34.Z Pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana
71 92.52 Działalność muzeów i ochrona zabytków
72 92.52 A Działalność muzeów
73 92.52.B Ochrona zabytków
74 92.7 Działalność rekreacyjna pozostała
75 92.72.Z Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana

§ 20

1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków
    majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa lub V-ce Prezesa
    i  Skarbnika, a w   razie niemożności złożenia oświadczeń woli przez jedną lub obie z tych 
    osób, oświadczenia  woli składają inni dwaj członkowie Zarządu.   

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu.

§ 21

1. Gospodarka majątkiem Stowarzyszenia prowadzona jest w oparciu o plan  pracy i plan     
    finansowy - obejmujący dochody i wydatki.

2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.



VI. PRZEPISY KOŃCOWE  

§ 22

Uchwały o zmianie statutu podejmuje Walne Zebranie Członków w obecności co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 23

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia pozostałego majątku podejmuje Walne 
Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych 
do głosowania.

§ 24

1. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu.

2. Obowiązki likwidatorów określa ustawa – Prawo o Stowarzyszeniach.

3. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznaczony jest na cel określony w uchwale 
    Walnego Zebrania Członków.


