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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

Art. 1. 

Stowarzyszenie nosi nazwę: Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich i zwane jest w dalszej 

części Statutu Stowarzyszeniem. 
 

Art. 2. 

1. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa i posiada osobowość 

prawną. 

2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony. 
 

Art. 3. 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności miasto 

Legnica. 

2. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Legnicy. 
 

Art. 4. 

Stowarzyszenie używa pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
 

Art. 5. 

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. 

2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 

3. Stowarzyszenie dla potrzeb realizacji celów Statutowych może zrzeszać i zatrudniać 

wolontariuszy na podstawie odrębnych przepisów. 

 

 

Rozdział II 
 

Cele i środki działania 
 

Art. 6. 

Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Promocja idei zjednoczonej Europy. 

2. Upowszechnianie postaw proeuropejskich wśród obywateli oraz ułatwianie im kontaktów  

z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi. 

3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, kształceniowej i badawczej wśród młodzieży i osób 

dorosłych. 

4. Upowszechnianie zasad wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

prowadzenie działań wspomagających rozwój demokracji. 

5. Działanie na rzecz zwiększenia udziału mieszkańców Legnicy w życiu społecznymi i kulturalnym 

miasta. 

6. Uczenie i promowanie postaw prospołecznych oraz działanie na rzecz świadomego 

uczestnictwa w życiu publicznym. 

7. Działanie na rzecz przejrzystości życia publicznego. Promowanie i wdrażanie modeli konsultacji  

i partycypacji społecznej.  

8. Rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych. 

9. Opiniowanie prawodawstwa 

10.  Budowanie społeczeństwa obywatelskiego. 

11.  Inicjowanie współpracy samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi. 

12.  Działanie na rzecz współpracy i partnerstwa sektorowego pomiędzy organizacjami 

pozarządowymi a samorządami i podmiotami gospodarczymi. 
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13.  Podejmowanie działań w zakresie propagowania przedsiębiorczości i ekonomii społecznej. 

14.  Przygotowanie społeczeństwa do aktywności na rynku pracy. 

15.  Podejmowanie działań na rzecz samozatrudnienia. 

16. Przeciwdziałanie patologiom i przemocy wśród obywateli, a w szczególności wśród młodzieży. 

17. Podejmowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym także poprzez prowadzenie 

działalności charytatywnej i opiekuńczej. 

18. Inicjowanie i realizowanie programów profilaktycznych, antyalkoholowych  

i przeciwdziałających uzależnieniom oraz bezrobociu. 

19. Upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizowanie wolontariuszy do pracy społecznej. 

20. Stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad 

podziałami rasowymi, narodowościowymi, seksualnymi i wyznaniowymi oraz zapobieganie 

dyskryminacji tych środowisk. 

21. Działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn. 

22. Kształtowanie postaw proekologicznych, działalność na rzecz ochrony środowiska  

i propagowanie odnawialnych źródeł energii.  

23. Promocja zdrowego stylu życia m. in. poprzez rekreację ruchową. 

24. Propagowanie wiedzy o mediach tradycyjnych i społecznych/internetowych,  

a także prowadzenie i promocja mediów obywatelskich na poziomie lokalnym i regionalnym,  

a także wsparcie tworzenia mediów branżowych  

25. Edukacja w zakresie rozpoznawania i oceny dezinformacji oraz propagowanie krytycznego 

myślenia odbiorców informacji.  

26. Wspieranie współpracy i wymiany międzynarodowej przedstawicieli różnych grup społecznych, 

narodowych i innych.” 

Art. 7. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1. Organizowanie spotkań, szkoleń dla młodzieży i osób dorosłych, seminariów, happeningów  

oraz innych form poszerzania wiedzy służących promocji działań Stowarzyszenia. 

2. Prowadzenie działalności naukowej, oświatowej, kulturalnej i badawczej oraz innych form 

edukacji pozaformalnej. 

3. Wspieranie inicjatyw społecznych. 

4. Gromadzenie środków finansowych na cele Statutowe Stowarzyszenia. 

5. Aktywne uczestnictwo w życiu publicznym ze szczególnym uwzględnieniem subregionu 

legnickiego. 

6. p. 

7. Promocję wykwalifikowanych kadr wśród instytucji samorządowych i osób zainteresowanych 

aktywnym działaniem na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem subregionu 

legnickiego i jego mieszkańców. 

8. Podejmowanie innych inicjatyw mających na celu poprawę życia mieszkańców. 

9. Monitorowanie życia publicznego, a także edukację społeczeństwa w zakresie przejrzystości - 

prowadzenie tzw. działań strażniczych. 

10. Przyznawanie w formie grantów wsparcia finansowego na działania w sferze zadań 

publicznych. 

11. Podejmowanie współpracy międzynarodowej w zakresie działań podobnych lub zbieżnych  

do celów statutowych stowarzyszenia. 

12. Prowadzenie mediów obywatelskich, na poziomie lokalnym i regionalnym. 
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Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 
 

Art. 8. 

Członkami Stowarzyszenia są: 

1. Członkowie sympatycy. 

2. Członkowie zwyczajni. 

3. Członkowie wspierający. 

4. Członkowie honorowi. 
 

Art. 9. 

Członkiem sympatykiem Stowarzyszenia może być każda osoba, która złożyła prawidłowo 

wypełnioną deklarację członkowską, a Zarząd Stowarzyszenia wyraził zgodę na wpisanie  

jej do rejestru członków sympatyków Stowarzyszenia. 

 

Art. 10. 

Członek sympatyk może zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia po przedłożeniu nowej 

deklaracji na członka zwyczajnego po roku od dnia uzyskania statusu członka sympatyka. 

 

Art. 11. 

Członek sympatyk ma prawo: 

1. Uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków. 

2. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia. 

3. Otrzymywać informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia. 

4. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia. 

 

Art. 12. 

Do obowiązków członka sympatyka należy: 

1. Przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 

2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 

3. Godne reprezentowanie Stowarzyszenia. 

 

Art. 13. 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba, która ukończyła 16 rok życia. 

2. Przyjęcie członka zwyczajnego do Stowarzyszenia następuje po złożeniu prawidłowo 

wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej oraz wyrażeniu przez Zarząd Stowarzyszenia 

zgody na wpisanie do rejestru członków Stowarzyszenia. 

 

Art. 14. 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo: 

1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia. 

2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków. 

3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia. 

4. Otrzymywać informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia. 

5. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia. 
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Art. 15. 

Do obowiązków członka zwyczajnego należy: 

1. Przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 

2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 

3. Regularne opłacanie składek członkowskich. 

4. Godne reprezentowanie Stowarzyszenia. 

 

Art. 16. 

1. Członkiem wpierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna 

zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje stałą pomoc 

finansową lub rzeczową.    

2. Uchwałę o nadaniu członkostwa wspierającego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.  

3. Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego 

przedstawiciela.  

 

Art. 17. 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona  

dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 

2. Uchwałę o nadaniu członkostwa honorowego podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek 

Zarządu Stowarzyszenia.  

3. Członek honorowy jest zwolniony z płacenia składek członkowskich. 

 

Art. 18. 

Członkowie wspierający i honorowi posiadają prawa określone w Art. 14. ust. 3-5 oraz prawo 

uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym. 

 

Art. 19. 

Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia. 

2. Skreślenia z listy przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres  

6 miesięcy, po uprzednim pisemnym upomnieniu. 

3. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał 

Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia. 

4. Śmierci członka zwyczajnego. 

 

Art. 20. 

Ustanie członkostwa wspierającego i honorowego następuje na skutek: 

1. Dobrowolnego zrzeczenia się zgłoszonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia. 

2. Wykluczenia uchwałą Walnego Zebrania Członków, na wniosek Zarządu, z powodu rażącego 

naruszenia postanowień Statutu Stowarzyszenia. 

3. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego - osobę prawną. 

4. Śmierci członka honorowego lub wspierającego – osobę fizyczną. 
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Art. 21. 

1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie  

do Walnego Zebrania Członków, którego decyzja jest ostateczna.  

2. Odwołanie można wnosić w terminie 14 dni od otrzymania pisemnej decyzji Zarządu 

Stowarzyszenia.  

 

Art. 22. 

1. W przypadku niepłacenia składek przez okres 3 miesięcy Zarząd Stowarzyszenia może zawiesić 

członka do czasu uregulowania należności, jednak na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące,  

o czym niezwłocznie zawiadamia pisemnie członka.  

2. W okresie zawieszenia członek nie korzysta z praw członkowskich 

 

 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

 

Art. 23. 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie Członków. 

2. Zarząd Stowarzyszenia. 

3. Komisja Rewizyjna. 

 

Art. 24. 

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

 

Art. 25. 

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Walne zebranie Członków zwołuje Zarząd w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej  

niż raz w roku. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 

1) Z własnej inicjatywy. 

2) Na żądanie Komisji Rewizyjnej. 

3) Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie 21 dni od daty 

zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.  

 

Art. 26. 

1. Członków Stowarzyszenia zawiadamia pisemnie o Walnym Zebraniu Członków Zarząd  

na co najmniej 14 dni przed jego terminem, wskazując miejsce, dzień, godzinę i podając 

proponowany porządek obrad. 

2. Przewodniczący może zaprosić do udziału w walnym Zebraniu Członków osoby nie będące 

członkami Stowarzyszenia. 
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Art. 27. 

1. Walne Zebranie Członków podejmuje wszystkie decyzje w formie uchwały.  

2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności  

co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia, o ile Statut nie stanowi inaczej. 

3. Wszystkie głosowania dotyczące wyboru osób do pełnienia określonych funkcji lub odwołania  

z nich są tajne. 

 

Art. 28. 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia. 

2. Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek 

Komisji Rewizyjnej. 

3. Wybór Przewodniczącego w odrębnym głosowaniu, wybór od 1 do 4 Członków Zarządu  

oraz 2 Członków Komisji Rewizyjnej. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie pobierania lub nie pobierania składek członkowskich  

oraz ustalenia ich wysokości. 

5. Nadawanie statusu Członka Honorowego. 

6. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia 

7. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia. 

8. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia. 

9. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.  

 

Art. 29. 

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków. 

 

Art. 30. 

1. W skład Zarządu wchodzą: 

1) Przewodniczący.  

2) Jeden lub dwóch Wiceprzewodniczących. 

3) Skarbnik. 

4) Sekretarz. 

2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu konstytuuje się oraz określa funkcję poszczególnych członków 

zarządu.  

3. Osoby wymienione w art. 30 ust. 1, pkt. 1 - 4, zwani są członkami zarządu. 

 

Art. 31. 

1. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. 

2. W przypadku ustąpienia członka Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarząd uzupełnienia  

swój skład w drodze kooptacji z pośród członków Stowarzyszenia. 

 

Art. 32. 

Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż  

raz w miesiącu. 

 

 



 8 

Art. 33. 

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 3 członków 

Zarządu. 

2. W razie równego rozłożenia głosów w głosowaniu wewnątrz Zarządu decyduje głos 

Przewodniczącego. 

 

Art. 34. 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 

2. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne 

Zebranie Członków. 

3. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków. 

4. Sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia. 

5. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków. 

6. Uchwalanie planów działania i bieżącej organizacji pracy Stowarzyszenia. 

7. Przyjmowanie, skreślanie, zawieszanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia. 

8. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.  

 

Art. 35. 

1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi dwóch członków Stowarzyszenia wybranych przez Walne 

Zebranie Członków. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego. 

3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Stowarzyszenia. 

 

Art. 36. 

1. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata. 

2. W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, uzupełnienia  

w drodze wyboru dokonuje Walne Zebranie Członków. 

 

Art. 37. 

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków 

Komisji Rewizyjnej. 

 

Art. 38. 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia. 

2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień. 

3. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. 

4. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności. 

5. Występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem w przedmiocie absolutorium  

dla ustępującego Zarządu Stowarzyszenia. 

 

Art. 39. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 
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Rozdział V 

Majątek Stowarzyszenia 
 

Art. 40. 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i zgromadzone fundusze. 

2. Na fundusze składają się: 

1) Wpływy ze składek członkowskich. 

2) Wpłaty ze składek dobrowolnych. 

3) Darowizny, dotacje, spadki i zapisy. 

4) Wpływy z działalności Statutowej. 

 

Art. 41. 

1. Oświadczenia woli w sprawie dysponowania środkami finansowymi Stowarzyszenia składają 

dwie osoby spośród: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Skarbnika, Sekretarza.  

2. Do zawierania wszelkich umów w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest jednoosobowo 

Przewodniczący, Wiceprzewodniczący lub dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

3. Do ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka zarządu.  

4. Zarząd może udzielać pełnomocnictw członkom Stowarzyszenia do składania oświadczeń woli, 

dysponowania środkami finansowymi i zaciągania zobowiązań, w tym finansowych. 

5. Do udzielenia pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków 

Zarządu działających łącznie. 

 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

 

Art. 42. 

1. Sprawy szczegółowe, nieobjęte niniejszym Statutem, może regulować Regulamin 

Stowarzyszenia. 

2. Regulamin Stowarzyszenia musi być zgodny z przepisami Statutu Stowarzyszenia. 

 

Art. 43. 

Zmiana niniejszego Statutu może nastąpić tylko w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków 

podjętej większością 2/3 głosów zgodnie z art. 27 ust. 1 oraz art. 28 ust. 9. 

 

Art. 44. 

1. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane mocą uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej 

większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej 2/3 członków zwyczajnych. 

2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków powołuje 

Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia zgodnie z uchwalonymi 

wytycznymi. 


