
Statut Stowarzyszenia Idea Carpathia

Rozdział I
Postanowienia ogólne.
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Idea Carpathia, w dalszych postanowieniach
statutu zwane Stowarzyszeniem.
§ 2
1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach”, innych przepisów prawa powszechnie
obowiązujących oraz niniejszego statutu.
3. Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest miasto Krosno.
4. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a dla właściwej realizacji
celów statutowych może prowadzić także działalność poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej.
5. Stowarzyszenie może przystępować do innych organizacji oraz związków, na zasadach
zgodnych z prawem, jeżeli ich cele są zgodne z celami Stowarzyszenia.
6. Stowarzyszenie używa własnej pieczęci, może posiadać godło i sztandar, których wzór
ustala Zarząd Stowarzyszenia.
7. Stowarzyszenie może posiadać czasopismo.
§ 3
 Stowarzyszenie do realizacji swoich celów statutowych może zatrudniać pracowników oraz powoływać 
biura.
Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i ich realizacja.
§ 4
1. Cele Stowarzyszenia

a) zachowanie  i wzbogacenie  środowiska  naturalnego,  ochrony  dziedzictwa  przyrodniczego,
architektonicznego,  promocja  inicjatyw  związanych  z ochroną  środowiska,  działalnością
proekologiczną,  promowanie  aktywnego  wypoczynku  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych,  rozwijanie
i wspieranie działań kulturotwórczych i środowiskowych, 

b) działalność  w  zakresie  ochrony  praw  człowieka  i obywatela,  wzmacnianie  w  społeczeństwie
poszanowania  dla  godności  i  praw  człowieka,  działalność  wspomagająca  rozwój  wspólnot
i społeczności  lokalnych,  podejmowanie  inicjatyw  edukacyjnych  i  badawczych  w  zakresie  tej
problematyki, działania wspomagające rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,

c) ochrona rodziny i propagowanie tradycyjnych wartości rodziny, 
d) krzewienie idei humanizmu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, rozwój świadomości

narodowej, patriotycznej i kulturowej,
e) ochrona  i  promocja  zdrowia  i  zdrowego  stylu  życia,  zwalczanie  alkoholizmu  

i narkomanii w środowisku dorosłych, dzieci i młodzieży,
f) działalność  na  rzecz  oraz  pomoc  dla  osób,  rodzin,  które  z  różnych  przyczyn  niezdolne  są  do

rozwiązywania swych życiowych problemów, 
g) przeciwdziałanie  patologiom  społecznym,  w  tym  zapobieganie  przestępczości  i  readaptacja

społeczna,
h) promocja i organizacja wolontariatu, 
i) działalność na rzecz rozwoju gospodarczego,



j) poprawa jakości życia poprzez polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami - turystyka, przyroda,
historia,  gospodarka,  wzrost  atrakcyjności  rekreacyjnej  i  turystycznej:  usług  turystycznych  oraz
związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,

k) wykorzystanie zasobów i tradycji lokalnych do rozwoju przedsiębiorczości,
l) promocja produktów turystycznych, rzemiosła, rękodzielnictwa oraz wyrobów lokalnych,
m) budowa, odbudowa lub oznakowanie i wytyczenie małej infrastruktury turystycznej w szczególności

punktów  widokowych,  miejsc  wypoczynkowych  lub  biwakowych,  szlaków  wodnych,  szlaków
rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych, dydaktycznych, miejsc pamięci, w tym miejsc
związanych z  działalnością żołnierzy podziemia antykomunistycznego,

n) uporządkowanie zasobów turystycznych na obszarze województwa podkarpackiego i całych Karpat, 
o) kultywowanie tradycji lokalnych,
p) ochrona  krajobrazu  i  zabudowy  oraz  rewitalizacja  obiektów  sakralnych,  pomników  przyrody,

pomników historycznych, kapliczek, nagrobków, grobowców,
q) budowa,  przebudowa,  remont  lub  wyposażenie  obiektów  infrastruktury  pełniących  funkcje

społeczno- kulturalne, rekreacyjne i sportowe
r) zachowanie  lokalnego  dziedzictwa  kulturowego  i  historycznego  poprzez  odbudowę  i  renowację

obiektów sakralnych (np. krzyże, kapliczki);
s) przygotowanie,  prowadzenie  programów  stypendialnych  dla  zdolnych  i  niezamożnych  uczniów

szkół podstawowych, ponad podstawowych i wyższych uczelni; 
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) działalność w obrębie szeroko pojętej kultury, sztuki i nauki, we wszystkich jej
przejawach i aspektach;
b) organizowanie szkoleń, seminariów, kursów, wykładów, odczytów i konferencji z
przedstawicielami różnych dziedzin społeczno-kulturowych;
c) organizowanie kontaktów i współpracy z krajowymi i międzynarodowymi
organizacjami poprzez wspólne inicjatywy społeczne, kulturalne i edukacyjne;
d) prowadzenie kompleksowej opieki nad uzdolnionymi dziećmi i młodzieżą we wszystkich
dziedzinach kultury, nauk i sztuki,
e)promocję całego regionu Karpat;
f) podejmowanie działań na rzecz rozwoju świadomości patriotycznej;
g) działalność na rzecz upamiętnienia zasłużonych obywateli RP;
h) doraźną pomoc dla ludzi doświadczonych przez zdarzenia losowe;
i) podejmowanie działań dla rozwoju sportu, turystyki i rekreacji;
j) prowadzenie działalności wydawniczej oraz informacyjnej;
k) współpracę z organami samorządu terytorialnego wszystkich szczebli;
l) prowadzenie obywatelskiej kontroli nad prawidłowością działalności instytucji
samorządowych;
m) udzielanie porad prawno-informacyjnych;
n) pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych do realizacji celów statutowych;
o) organizowanie zbiórek oraz innych form pomocy charytatywnej;
p) integrowanie członków i sympatyków Stowarzyszenia;
q) tworzenie, przygotowanie i realizacja programów stypendialnych,
r) analizę i opiniowanie aktualnych problemów lub wydarzeń politycznych,
społecznych, religijnych.

3. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
§ 5
Członkowie Stowarzyszenia mogą mieć status :
a) członków zwyczajnych;
b) członków honorowych;
c) członków wspierających;
§ 6



1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna,
która:
a) zobowiąże się realizować cele statutowe Stowarzyszenia,
b) złoży pisemną deklarację członkowską,
c) uzyska pisemną akceptację wszystkich Członków Zarządu Stowarzyszenia,
d) ukończyła 16 rok życia.
2. Do Stowarzyszenia mogą przystępować również cudzoziemcy, nie mający miejsca
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej.
§ 7
Członkostwo honorowe przyznawane jest przez Walne Zebranie Członków osobom
fizycznym za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
§ 8
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać zarówno osoba fizyczna jak i
prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
2. W sytuacji, gdy członkiem wspierającym jest osoba prawna, działa ona w
Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
3. Członkostwo wspierające nabywa się po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej i pisemnym
zaakceptowaniu jej przez Zarząd Stowarzyszenia.
§ 9
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
a) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia oraz realizować czynne
i bierne prawa wyborcze do Władz Stowarzyszenia, zgodnie z regulaminem wyborczym
opracowanym przez Zarząd Stowarzyszenia;
b) brać udział w działalności Stowarzyszenia;
c) zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia;
d) uczestniczyć w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach i innych imprezach
organizowanych przez Stowarzyszenie;
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:
a) ścisłego przestrzegania Statutu, stosowania się do uchwał władz Stowarzyszenia,
wprowadzania ich w życie oraz wypełniania przyjętych przez siebie zobowiązań wobec
Stowarzyszenia;
b ) brania czynnego udział w działalności Stowarzyszenia, a w szczególności uczestniczenia
w Walnym Zebraniu Członków;
c) regularnego płacenia składek członkowskich. W uzasadnionych wypadkach Zarząd Stowarzyszenia 
może zwolnić członka od płacenia składek w całości lub częściowo.
d) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia;
e) dbania o dobre imię Stowarzyszenia i przyczyniania się do wzrostu jego znaczenia;
§ 10
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach;
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia;
§ 11
1. Za nieprzestrzeganie Statutu Zarząd Stowarzyszenia ma prawo udzielenia członkowi
upomnienia.
2. Za rażące nieprzestrzeganie Statutu Zarząd Stowarzyszenia ma prawo wykluczyć
członka ze Stowarzyszenia. Od decyzji Zarządu członkowi przysługuje prawo odwołania się
do Walnego Zebrania Członków.
§ 12
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje z chwilą:
a) złożenia pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia;
b) wykluczenia ze Stowarzyszenia zgodnie z § 11 ustęp 2 Statutu;
c) skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z powodu nie płacenia składek przez co



najmniej okres 6 miesięcy. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia członkowi przysługuje prawo 
odwołania się do Walnego Zebrania Członków.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 litera b i c niniejszego paragrafu, Zarząd Stowarzyszenia
zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę
skreślenia lub wykluczenia, wskazując jednocześnie władzę uprawnioną do rozpatrzenia
odwołania oraz termin złożenia odwołania. Uchwały w wyżej określonych sprawach mogą
być zaskarżone w terminie 14 dni, od daty ich doręczenia zaś ich rozpatrywanie nastąpi w ciągu 30 dni 
od otrzymania zaskarżenia.
Rozdział IV
Struktura organizacyjna władz
§ 13
Organami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków;
2. Zarząd Stowarzyszenia;
3. Komisja Rewizyjna.
§ 14
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia
jeden raz do roku, nie później jednak niż w ciągu 6 pierwszych miesięcy danego roku, z
podaniem porządku obrad przynajmniej na 14 dni przed planowaną datą zebrania.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane na podstawie uchwały
Zarządu Stowarzyszenia, którą podejmuje on z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji
Rewizyjnej, albo na pisemny wniosek 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków winien być
uzasadniony i zawierać propozycję obrad.
§ 15
Do zakresu działania Walnego Zebrania Członków należy:
1. Wybór i odwołanie Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej;
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd Stowarzyszenia rocznego
merytorycznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania
finansowego i bilansu;
3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie przedstawionego przez Komisję Rewizyjną
Stowarzyszenia sprawozdania z prowadzonej przez nią działalności;
4. Rozpatrywania wniosków zgłoszonych przez Zarząd Stowarzyszenia, Komisję
Rewizyjną oraz członków Stowarzyszenia;
5. Udzielanie lub odmawianie absolutorium członkom władz Stowarzyszenia;
6. Uchwalanie Regulaminu prac organów Stowarzyszenia;
7. Uchwalanie Statutu oraz jego zmian;
8. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
9. Ustalanie wysokości składek członkowskich i sposobu ich uiszczania;
10. Przyznawanie członkostwa honorowego
11. Określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;
12. Uchwalanie rocznego budżetu Stowarzyszenia;
13. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia;
§ 16
1. Do ważności uchwał Walnego Zebrania Członków konieczna jest obecność co najmniej
połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych w pierwszym terminie, a w drugim terminie,
który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia, Walne Zebranie Członków może
skutecznie obradować – bez względu na liczbę obecnych na zebraniu;
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów.
3. Wyjątki od quorum i większości określonych w ustępie 1 i 2 są wskazane w § 33 i § 34
Statutu.
4. Głosowanie jest jawne. Na wniosek każdego ze zwyczajnych członków Stowarzyszenia



można zarządzić głosowanie tajne. 
§ 17
Zarząd Stowarzyszenia kieruje pracą Stowarzyszenia, reprezentuje go na zewnątrz i odpowiada za swą
działalność przed Walnym Zebraniem Członków.
§ 18
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4 osób. W przypadku zmniejszenia się składu
Zarządu Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji poniżej trzech osób, uzupełnienie jego składu 
następuje w drodze wyborów uzupełniających na wspólną kadencję przeprowadzanych w terminie 1
miesiąca przez Walne Zebranie Członków.
2. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą być zatrudnieni w Stowarzyszeniu. Zasady 
wynagradzania dla członków Zarządu Stowarzyszenia ustala Walne Zebranie Członków, wyznacza ono 
również upoważnionego do nawiązania stosunku pracy z osobami wchodzącymi w skład Zarządu ( gdy 
są one zatrudnione w Stowarzyszeniu).
§ 19
Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna wybierane są na trzy lata.
§ 20
Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza.
§ 21
Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż
jeden raz na 3 miesiące.
§ 22
1. Oświadczenia i akty prawne, zobowiązania finansowe i majątkowe, podpisuje w imieniu
Stowarzyszenia dwóch Członków Zarządu Stowarzyszenia, działających łącznie. Obowiązkiem  
Członków Zarządu Stowarzyszenia podpisujących oświadczenia i akty prawne, zobowiązania finansowe
i majatkowe jest poinformowanie pozostałych Członków Zarządu Stowarzyszenia o tym zamiarze, pod 
rygorem nieważności.
2. Ponadto do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należą:
a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
b) czuwanie nad wykonywaniem uchwał Walnego Zebrania Członków;
c) przyjmowanie, skreślanie i wykreślanie członków zwyczajnych;
d) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków;
e) podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia zapisów i darowizn;
f) zatwierdzanie przygotowanych regulaminów oraz podejmowanie uchwał formułujących
stanowisko Stowarzyszenia wobec aktualnych problemów lub wydarzeń politycznych,
społecznych, religijnych;
g) występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania Członków o nadanie członkostwa
honorowego;
h) przyjmowanie członków wspierających;
§ 23
Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy
obecności przynajmniej połowy członków (wyjątek – akceptacja nowego członka Stowarzyszenia). W 
przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, a w przypadku jego 
nieobecności głos Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia.
§ 24
1. Komisja Rewizyjna składająca się z trzech członków jest organem kontrolującym
działalność Stowarzyszenia.
2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola działalności merytorycznej i organizacyjnej Stowarzyszenia;
b) kontrola gospodarki finansowej i majątkowej Stowarzyszenia;
c) kontrola nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia;
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu Stowarzyszenia,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania



Zarządu Stowarzyszenia;
d) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla członków Zarządu
Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
4. Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych wobec Zarządu Stowarzyszenia jest 
uprawniona do:
a) żądania od Zarządu Stowarzyszenia przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności
Stowarzyszenia,
b) żądania od członków Zarządu Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
§ 25
1. Jeżeli skład Komisji Rewizyjnej zmniejszy się w czasie trwania kadencji Komisja
Rewizyjna ma prawo powołać do swego składu 1 członka.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w
posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.
4. Do ważności podejmowanych przez Komisję Rewizyjną uchwał wymagana jest
obecność co najmniej dwóch jej Członków spośród wszystkich prawidłowo
powiadomionych najpóźniej siedem dni przed terminem jej posiedzenia.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają, przy zachowaniu wymogów z ust. 4, zwykłą
większością głosów, przy czym w wypadku równości decydującym jest głos
Przewodniczącego.
§ 26
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a) być członkami Zarządu Stowarzyszenia;
b) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z
tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu Stowarzyszenia;
c) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
d) z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej pobierać wynagrodzenia.
Rozdział VI
Fundusze i majątek Stowarzyszenia
§ 27
Dochody Stowarzyszenia składają się z:
a) składek członkowskich;
b) darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji;
c) ofiarności publicznej;
d) dochodów z majątku Stowarzyszenia.
§ 28
Stowarzyszenia jako osoba prawna może posiadać majątek ruchomy jak i nieruchomości.
§ 29
Dochody Stowarzyszenia są w całości przeznaczone na finansowanie działalności statutowej
Stowarzyszenia.
§ 30
1. Funduszami Stowarzyszenia dysponuje Zarząd Stowarzyszenia, przy czym rokiem obrachunkowym i
sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i rachunkową zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
§ 31
Na mocy niniejszego statutu zabrania się 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”.

Rozdział VII



Postanowienia końcowe
§ 32
Zmiana statutu Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków
podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
członków zwyczajnych, a w drugim terminie bezwzględną większością głosów bez względu
na liczbę obecnych.
§ 33
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania
Członków podjętej większością głosów członków zwyczajnych, przy udziale co najmniej
2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
2. W wypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków
postanawia o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia, wskazując cele zbieżne z celami
statutowymi lub inne cele społeczne.


