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      STATUT 

 

 

      § 1. 

 

Stowarzyszenie pod nazwą:   KOŁO PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA - STOWARZYSZENIE BYŁYCH 

INSTRUKTORÓW, WYCHOWANKÓW I SYMPATYKÓW SZCZEPU „PUSZCZA” zwane dalej 

Stowarzyszeniem działa na podstawie: 

1/.  Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi 

zmianami). 

2/.  Niniejszego Statutu. 

 

      § 2. 

 

1/.  Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Niepołomice. 

2/.  Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

3/.  Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych. 

 

      § 3. 

 

1/.  Cele Stowarzyszenia: 

- promowanie w środowisku idei harcerskiej i harcerskiego systemu wartości wychowawczych, 

- organizowanie wszechstronnej pomocy jednostkom organizacyjnym skupionym w  Szczepie „PUSZCZA”, w 

szczególności w sferze finansowej, organizacyjnej i programowej, 

- współdziałanie w stałym doskonaleniu modelu pracy wychowawczej z młodzieżą harcerską, 

- integracja społeczności lokalnej poprzez inicjowanie i udział Stowarzyszenia w różnych przedsięwzięciach o 

charakterze kulturalnym, oświatowym. 

2/.  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

- gromadzenie środków finansowych niezbędnych na prowadzenie działalności programowej przez jednostki 

harcerskie, szczególnie w celu organizacji obozowej akcji zimowej i letniej, 

- uzupełnienie i odnawianie sprzętu obozowego, 

- administrowanie obiektami harcerskimi (ośrodek harcerski, harcówki, itp.), 

- zarządzanie majątkiem ruchomym i nieruchomym Stowarzyszenia 

- prowadzenie działalności wydawniczej 

- organizację kursów, szkoleń i seminariów 

- organizację imprez o charakterze kulturalnym. 
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§ 4. 

 

1/.  Członkiem Stowarzyszenia może być każdy obywatel posiadający obywatelstwo polskie, mający pełną 

zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiony praw publicznych, akceptujący założenia i cele statutowe 

Stowarzyszenia. 

2/.  Członkami Stowarzyszenia mogą być: 

a/. małoletni w wieku poniżej 16 lat - za zgodą przedstawicieli ustawowych, bez prawa głosowania na 

Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia, oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa 

wyborczego do Władz Stowarzyszenia, 

b/. małoletni w wieku od 16 - 18 lat - posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, korzystający 

z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w Składzie Zarządu w takim przypadku większość 

stanowić muszą osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych, 

c/. cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3/.  Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a/. członków, 

b/. członków wspierających. 

4/.  Decyzję o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek 

2 członków wprowadzających z grona członków Stowarzyszenia. 

5/.  Decyzję o utracie członkostwa podejmuje Zarząd w obecności 2/3 członków, większością 2/3 głosów. 

6/.  Każdy członek Stowarzyszenia może w każdym czasie wystąpić ze Stowarzyszenia za pisemnym 

wypowiedzeniem złożonym Zarządowi. 

7/.  Przyczyny utraty członkostwa: 

- postępowanie sprzeczne z celami i założeniami Stowarzyszenia, 

- nie realizowanie obowiązków członka Stowarzyszenia wynikających z niniejszego Statutu. 

8/.  Prawa i obowiązki członków: 

a/. członkowie Stowarzyszenia mają prawo: 

- uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia, 

- decydować w sprawach Stowarzyszenia w zakresie przysługującego im prawa głosu, 

- do czynnego i biernego prawa wyborczego, 

- zgłaszać wnioski, postulaty i dokumenty do uchwalania przez Stowarzyszenie, 

- brać udział w pracach Komisji i Zespołów Stowarzyszenia, oraz w imprezach i akcjach organizowanych 

przez Stowarzyszenie. 

b/. członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do: 

- realizowania celów i założeń Stowarzyszenia, 

- stosowania się do postanowień niniejszego Statutu i Uchwał Organów Stowarzyszenia, 

- regularnego uiszczania składek członkowskich. 

9/.  Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być osoby prawne i fizyczne popierające cele 

Stowarzyszenia i wspierające go poprzez świadczenie zadeklarowanych zobowiązań pieniężnych, bądź w 

innej zadeklarowanej formie. Członkom wspierającym przysługują obowiązki i uprawnienia określone w 

pkt. 8 niniejszego Statutu, z wyjątkiem posiadania biernego i czynnego prawa wyborczego, oraz 

zobowiązania do uiszczania składek członkowskich. 
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      § 5. 

 

1/.  Organami Stowarzyszenia są: 

- Walne Zebranie Członków, 

- Zarząd, 

- Komisja Rewizyjna. 

2/.  Do właściwości Walnego Zebrania Członków należy: 

- wybór i odwoływanie Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

- uchwalanie programu działania Stowarzyszenia, 

- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z prac pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania 

Członków, 

- uchwalanie zmian w Statucie, 

- udzielanie absolutorium ustępującym władzom. 

3/.  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Przewodniczący co najmniej raz w roku z własnej 

inicjatywy, Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia. Wnioskodawcy 

zobowiązani są zgłosić sprawy do porządku obrad. 

4/.  Termin Walnego Zebrania i proponowany program muszą być przekazane członkom Stowarzyszenia 

przynajmniej na 14 dni przed planowanym terminem w formie pisemnych zawiadomień. 

5/.  Obrady Walnego Zebrania Członków otwiera Przewodniczący lub Członek Zarządu upoważniony przez 

Zarząd i przeprowadza wybór przewodniczącego obrad. 

6/.  Uchwały Walnego Zebrania Członków: 

- uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawach personalnych, oraz dotyczących zmian Statutu zapadają 

większością 2/3 przy obecności co najmniej 50 %  + 1 członków Stowarzyszenia, 

- inne uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 50 %  + 1 chyba, że niniejszy Statut 

stanowi inaczej, 

- szczegółowy tryb obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie. 

7/.  Sprawy nie zastrzeżone do właściwości Walnego Zebrania Członków realizuje Zarząd. 

Ponadto Zarząd: 

- kieruje pracami Stowarzyszenia, 

- przygotowuje Walne Zebranie Członków, 

- prowadzi gospodarkę finansową Stowarzyszenia, 

- podejmuje uchwały w/s nabywania i zbywania praw majątkowych, 

- uchwala wysokość składek członkowskich. 

8/.  Zarząd Stowarzyszenia jest 11 osobowy. Nowo wybrany Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu w 

składzie:  

- Prezes, 

- V-ce Prezesi ( od spraw gospodarczych i  programowych ), 

- członkowie. 

Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 

Kadencja Zarządu trwa trzy lata. 

9/.  Komisja Rewizyjna. 
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Komisja Rewizyjna jest 3 osobowa. Sprawuje kontrolę finansową nad działalnością Zarządu, oraz 

wykorzystaniem środków finansowych i majątku trwałego Stowarzyszenia przydzielonych jednostkom 

organizacyjnym Szczepu „PUSZCZA”, kontroluje realizację uchwał Walnego Zebrania Członków. 

Kadencja Komisji trwa trzy lata. 

10/. Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej w przypadku rezygnacji, bądź zaprzestania pracy przez członków tych 

organów może być uzupełniony przez Zarząd i Komisję Rewizyjną do 1/3 składu członków do końca kadencji. 

 

      § 6. 

 

1/.  Majątek Stowarzyszenia powstaje z: 

- składek członków, 

- darowizn, 

- spadków i zapisów, 

- dotacji, 

- dochodów z majątku Stowarzyszenia, 

- ofiarności publicznej. 

2/.  Do podejmowania czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są: 

Prezes i V-ce Prezes d/s gospodarczych. 

 

      § 7. 

 

Stowarzyszenie może ulec rozwiązaniu na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Członków większością 2/3 

głosów przy obecności 2/3 członków. 

Uchwała o likwidacji określi przeznaczenie majątku. 

 

 

Tekst jednolity statutu.  


