
 

STATUT 

STOWARZYSZENIA „WIERNI TRADYCJI POKOLEŃ” 

 

 

ROZDZIAŁ  I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

§ 1 

1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń”, zwane w dalszej części 

niniejszego Statutu „Stowarzyszeniem”,  jest zrzeszeniem dobrowolnym, samorządnym, trwałym 

o celach niezarobkowych. 

2. Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy Ustawy z dnia z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 

Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.  

3. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego  

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. 

§2 

1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. 

2. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.  

 

ROZDZIAŁ II 
OBSZAR DZIAŁALNOŚCI I SIEDZIBA STOWARZYSZENIA 

§ 3 

1. Siedzibą stowarzyszenia jest Warszawa. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.   

2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z  

poszanowaniem tamtejszego prawa. 

3. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi 

organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania. 

4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, realizujących te 

same lub podobne cele, na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków. 

 



ROZDZIAŁ  III 
CELE STOWARZYSZENIA 

 

§4 

Celem Stowarzyszenia jest : 

a) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji oraz ochrona dziedzictwa kulturowego; 

b) rozwój świadomości oraz aktywności obywatelskiej i kulturowej; 

c) wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

d) działanie na rzecz integracji europejskiej, mniejszości narodowych i etnicznych oraz 

wielokulturowości; 

e) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;  

f) upowszechnianie i rozwój krajoznawstwa i turystyki oraz organizowanie wypoczynku i rekreacji 

dzieciom i młodzieży szkolnej;  

g) przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym oraz patologiom; 

h) pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej; 

i) wspieranie rzeczowe, finansowe i pozamaterialne organizacji charytatywnych; 

j) rozbudzanie wrażliwości i potrzeby niesienia pomocy osobom starszym, chorym i 

niepełnosprawnym oraz organizowanie i wspieranie wolontariatu. 

 

ROZDZIAŁ  IV 
SPOSOBY REALIZACJI CELÓW STOWARZYSZENIA 

§ 5 

 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez : 

a) prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, edukacyjnej, badawczej, wydawniczej i 

oświatowej oraz utrwalanie i upowszechnianie jej rezultatów; 

b) organizowanie konferencji, wykładów, szkoleń i odczytów oraz spotkań; 

c) upowszechnianie i promocję kultury i sztuki oraz integrowanie społeczności lokalnych w 

działaniach na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego; 

d) organizowanie kiermaszów, jarmarków, imprez kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, 

warsztatów, festiwali, koncertów, konkursów i wystaw; 

e) inicjowanie i wspieranie różnorakich form kontaktów międzypokoleniowych, 

międzyśrodowiskowych i międzykulturowych umożliwiających wzajemne poznanie i zrozumienie, 

zapobiegających zjawisku nietolerancji, dyskryminacji i odrzucenia; 

f) organizowanie pielgrzymek, wycieczek oraz różnego rodzaju form wypoczynku; 

g) prowadzenie zbiórek i akcji społecznych na cele statutowe zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

h) popularyzowanie działalności Stowarzyszenia za pomocą Internetu i mediów; 

i) współdziałanie z władzami samorządowymi i rządowymi, instytucjami naukowo-badawczymi, 

instytucjami kultury, mediami, ośrodkami pomocy społecznej, placówkami oświatowymi i 

wychowawczymi, wspólnotami religijnymi oraz z innymi organizacjami pozarządowymi. 



ROZDZIAŁ  V 
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA 

§6 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, współrealizujące cele 

stowarzyszenia i akceptujące poniższy statut. 

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.   

3. Członkowie Stowarzyszenia mogą mieć status: 

a) członków zwyczajnych; 

b) członków honorowych; 

c) członków wspierających.  
 

 

ROZDZIAŁ  VI 
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW 

§7 

Pierwszymi członkami zwyczajnymi są wszystkie osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych 

i nie pozbawione praw publicznych, będące jednocześnie założycielami Stowarzyszenia. 

§8 

1. Członek zwyczajny: 

a) Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych i niepozbawiona praw publicznych, a także pragnąca urzeczywistniać cele 

Stowarzyszenia. 

b) Przyjęcia w poczet nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu trzech miesięcy 

od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację trzech członków zwyczajnych. 

Zainteresowany winien być zawiadomiony o podjętej decyzji na piśmie w ciągu 30 dni od 

podjęcia uchwały. Odmowa przyjęcia następuje na piśmie wraz ze wskazaniem przyczyn 

odmowy. W razie odmowy przyjęcia członka, zainteresowany ma prawo w terminie jednego 

miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zgromadzenia 

Członków. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego 

Zgromadzenia Członków jest ostateczne. 

c) Członek zwyczajny ma prawo do: 

• udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia; 

• biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia; 

• zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia; 

• otrzymywania informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia. 



d) Członek zwyczajny ma obowiązek: 

• przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia; 

• aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz czynnego 

uczestnictwa w pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie; 

• regularnego opłacania składek członkowskich. 

 

§ 9 

1. Członek honorowy: 

a) Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych oraz pragnąca urzeczywistniać cele 

Stowarzyszenia. 

b) Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w 

działalność i rozwój Stowarzyszenia.   

c) Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu 

Stowarzyszenia. 

d) Członkowi honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego do władz 

Stowarzyszenia, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, poza 

tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.   

e) Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu, regulaminów oraz uchwał władz 

Stowarzyszenia. 

f) Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku uiszczania składek członkowskich. 

§ 10 

1. Członek wspierający: 

a) Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna uznająca cele 

Stowarzyszenia, która chce wspomagać jego działalność statutową, deklarująca pomoc 

finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.   

b) Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie podpisanej 

deklaracji. 

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

zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez 

Stowarzyszenie zadań. 

d) Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych 

świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji. 

e) Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia Członków bez 

prawa głosu. 

f) Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego do władz 

Stowarzyszenia, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, poza 

tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.  



g) Osoba prawna zamierzająca zostać członkiem wspierającym Stowarzyszenia deklaruje w 

deklaracji członkowskiej zgodę na uiszczenie składek członkowskich na dany rok kalendarzowy 

dla osób prawnych ustalonych uchwałą Zarządu. 

§ 11 

1. Ustanie członkostwa następuje poprzez uchwałę Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy 

członków lub wykluczeniu członka. 

2. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku: 

a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia; 

b) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres pół roku; 

c) śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej. 

3. Wykluczenie członka następuje w przypadku: 

a) działania na szkodę Stowarzyszenia; 

b) naruszenia postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia; 

c) notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia; 

d) pozbawienia praw publicznych; 

e) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych. 

4. Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego 

Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie. Uchwała 

Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna. 

5. Ustanie członkostwa następuje również poprzez podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie 

Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 

 

ROZDZIAŁ  VII 
ORGANY STOWARZYSZENIA – POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§12 

 Organami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zgromadzenie Członków; 

b) Zarząd; 

c) Komisja Rewizyjna.   

§13 

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w 

głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, przy obecności ponad połowy członków w 

pierwszym terminie. 



2. W drugim terminie  wymóg obecności ponad połowy Członków nie obowiązuje. Każdemu 

członkowi przysługuje jeden głos.   

3. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji 

uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie 

organu, który uległ zmniejszeniu. 

4. W tym trybie można powołać  nie więcej niż połowę składu organu.  

  

§14 

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu 

stanowią inaczej.  

ROZDZIAŁ  VIII 
ORGANY STOWARZYSZENIA – WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 

§15 

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą  udział:  

a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni; 

b) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz 

c) zaproszeni goście.  

3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.  

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane co najmniej raz na dwa lata przez 

Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich 

członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.   

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbyć się w każdym czasie. Jest zwoływane 

przez Zarząd Stowarzyszenia z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny 

wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.  

6. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków z wniosku Komisji Rewizyjnej lub 

pisemnego wniosku co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia 

powinno odbyć się w terminie 45 dni od daty złożenia wniosku.     

7. Z wnioskiem o podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków może wystąpić każdy 

członek, Zarząd, Komisja Rewizyjna. 

8. Walne Zgromadzenie Członków może podejmować uchwały pomimo braku formalnego zwołania 

jeżeli w zgromadzeniu uczestniczą wszyscy członkowie zwyczajni a nikt z obecnych nie zgłosił 

sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku 

obrad. 

9. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie. W drugim terminie wymóg 

obecności ponad połowy Członków nie obowiązuje. Głosowanie jest jawne, chyba że 

Zgromadzenie na wniosek co najmniej jednego Członka, zwykłą większością postanowi inaczej. 



10. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego 

Walnego Zgromadzenia Członków. 

§16 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:   

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia; 

b) uchwalanie zmian statutu; 

c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia; 

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej; 

e) rozpatrywanie sprawozdań  z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

f) uchwalanie budżetu; 

g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz 

Stowarzyszenia; 

h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego; 

i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań  władz Stowarzyszenia; 

j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego 

władze; 

k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu; 

l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku; 

m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach 

niezastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.  

§17 

1. Odwołanie Zarządu oraz jego poszczególnych Członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa, odwołanie 

całego składu Komisji Rewizyjnej oraz jej poszczególnych Członków, wymaga bezwzględnej 

większości głosów przy obecności ponad połowy członków Stowarzyszenia  w pierwszym 

terminie. 

2. W drugim terminie  wymóg obecności ponad połowy Członków nie obowiązuje. 

3. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.   

4. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego 

Walnego Zgromadzenia Członków. 

ROZDZIAŁ  IX 
ORGANY STOWARZYSZENIA – ZARZĄD 

§ 18 

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami 

Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.   

2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa oraz jednego Wiceprezesa. Prezesa i Wiceprezesa 

wybiera Zarząd spośród swoich członków. 



3. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes Zarządu 

samodzielnie lub dwóch członków Stowarzyszenia działających łącznie., z zastrzeżeniem § 24 ust. 

4 i 5. 

4. Wyboru pierwszego składu Zarządu dokonuje Zebranie Założycielskie.   

§ 19 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 12 miesięcy. 

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.  

3. Uchwały zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

Członków Zarządu.   

§ 20 

Do kompetencji Zarządu należą:   

a) realizacja celów Stowarzyszenia; 

b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków; 

c) sporządzanie planów pracy i budżetu; 

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia; 

e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia; 

f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz; 

g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków; 

h) przyjmowanie i skreślanie członków; 

i) nadzór nad przestrzeganiem Statutu przez Członków Stowarzyszenia.  

 
ROZDZIAŁ X 

ORGANY STOWARZYSZENIA – KOMISJA REWIZYJNA 

§ 21 

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.  

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym Przewodniczącego, Zastępcy oraz Sekretarza.  

Przewodniczącego, Zastępcę oraz Sekretarza wybiera Komisja Rewizyjna spośród swoich 

członków. 

3. Wyboru pierwszego składu Komisji Rewizyjnej dokonuje Zebranie Założycielskie. 

§ 22 

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb. 

2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek co 

najmniej jednego członka Komisji Rewizyjnej, na wniosek Zarządu lub 1/3 ogólnej liczby członków 

Stowarzyszenia.  

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej  podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy Członków Komisji.   



§ 23 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:   

a) kontrola merytoryczna i finansowa bieżącej działalności Stowarzyszenia; 

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków; 

c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania 

Zarządu; 

d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia; 

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.   

 

ROZDZIAŁ  XI 
MAJĄTEK I FUNDUSZE 

§ 24 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje: 

a) ze składek członkowskich; 

b) darowizn, spadków, zapisów; 

c) dotacji, ofiarności publicznej. 

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.   

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

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

5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w zakresie 

wskazanym w ust. 4 wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym 

Prezesa lub Wiceprezesa.  

  

§ 25 

Zabrania się : 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do 

jego 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”; 

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów, 

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 Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów, 

pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba 

że to wykorzystanie wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia; 

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy i ich osób 

bliskich.        

  

  

ROZDZIAŁ  XII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 26 

1. Uchwała w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne 

Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów 2/3 głosów przy obecności co 

najmniej połowy członków Stowarzyszenia. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa 

sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.   

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o 

Stowarzyszeniach. 

 


