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Statut Stowarzyszenia „Pod Skrzydłem Anioła”  
 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

Stowarzyszenie „Pod Skrzydłem Anioła” zwane dalej ,,Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym 

zrzeszeniem osób zaangażowanych w działalność pożytku publicznego.  

 

§1 

 

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 07.04.1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach (tekst 

jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. 

 

§2 

 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawna. 

 

§3 

 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Rzeszów, a jego terenem  działania  jest obszar Rzeczypospolitej  

Polskiej. Stowarzyszenie może prowadzić także działalność poza granicami kraju jeżeli wymaga tego 

realizacja działalności statutowej. 

 

§4 

 

Stowarzyszenie  jest zawiązane na czas  nieoznaczony. 

 

§5 

 

Stowarzyszenie może posiadać własne logotypy, symbole, odznaki organizacyjne i członkowskie. 

 

§6 

 

1. Stowarzyszenie  realizując założone cele  opiera się głównie na społecznej pracy członków. 

2. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników. 

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w następujących zakresach: 

a) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (kod PKD 

85.59.B); 

b) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (kod PKD 82.30.Z); 

c) Działalność agencji reklamowych (kod PKD 73.11.Z); 

d) Wydawanie książek (kod PKD 58.11.Z); 

e) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (kod PKD 58.14.Z); 

f) Pozostała działalność wydawnicza (kod PKD 58.19.Z); 

g) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą 

żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (kod PKD 47.11.Z); 
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h) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 

47.19.Z); 

i) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (kod PKD 90.01.Z); 

j) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (kod 

PKD 88.99.Z). 

 

4. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie 

może być przeznaczony do podziału miedzy jego członków. 

5. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 

2019r. 

 

 

Rozdział II 

Cel Stowarzyszenia i sposoby działania 

 

§7 

Celami  statutowymi  Stowarzyszenia jest: 

 

1. Działalność na rzecz integracji i organizowania życia społeczności przedsiębiorców z terenu 

Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności Województwa Podkarpackiego. 

2. Działalność na rzecz rozwoju regionalnego, poprzez wzmacnianie więzi przedsiębiorców z 

terenu Rzeczpospolitej Polskiej z regionem województwa podkarpackiego. 

3. Promowanie i podejmowanie inicjatyw w zakresie gospodarki, infrastruktury lokalnej, 

edukacji, ekologii i ochrony środowiska, kultury, sportu i rekreacji, bezpieczeństwa 

publicznego. 

4. Wspieranie rozwoju kulturalnego regionu; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji, 

patriotyzmu, rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej wśród młodzieży i 

społeczności regionu. 

5. Promocja zatrudnienia i aktywizacja członków Stowarzyszenia, w tym działalność 

wspomagająca rozwój przedsiębiorczości.  

6. Prowadzenie działalności pożytku publicznego. 

7. Pomoc materialna osobom najuboższym. 

8. Wspieranie edukacji osób uzdolnionych pochodzących z rodzin ubogich. 

9. Współpraca z innymi stowarzyszeniami o podobnym zakresie działalności;  z osobami i 

instytucjami w kraju i za granicą w celu realizacji zadań statutowych. 

10. Inicjowanie aktywności społecznej, kulturalnej i naukowej społeczności lokalnej. 

11. Promocja i organizacja wolontariatu. 

12. Promocja działalności Stowarzyszenia 

 

§8 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

 

1. Zrzeszenie w swoich szeregach fachowców, naukowców oraz działaczy gospodarczych i 

społecznych, zainteresowanych rozwojem społeczności przedsiębiorców i społeczności 

lokalnej oraz pomocą uzdolnionej młodzieży. 

2. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność 

kulturalną, rekreacyjną, towarzyską, inicjowanie i organizowanie imprez masowych, wystaw, 

odczytów oraz innych form  propagujących działalność Stowarzyszenia. 
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3. Popularyzację wiedzy na temat rozwoju gospodarczego i kulturalnego regionu. 

4. Propagowanie w środowisku lokalnym wiedzy  z zakresu  nauk ekonomicznych, 

technicznych, informatycznych, i administracyjnych. 

5. Organizowanie szkoleń, kursów, seminariów, konferencji, wykładów i spotkań mających na 

celu głównie rozszerzenie zainteresowania problematyką przedsiębiorczości 

i samozatrudnienia.  

6. Inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie 

świadomości obywatelskiej i patriotyzmu wśród młodzieży i społeczności regionu, wpieranie 

inicjatyw prospołecznych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i innych działalności 

mających na celu polepszenie jakości życia mieszkańców regionu.  

7. Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością 

Stowarzyszenia. 

8. Nawiązywanie kontaktów i podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz młodzieży, 

studentów i absolwentów z uczelniami polskimi i zagranicznymi. 

9. Zgłaszanie wniosków oraz podejmowanie inicjatyw mających na celu poprawę trudnej 

sytuacji niepełnosprawnych osób o istotnych uzdolnieniach. 

10. Prowadzenie działalności publicystycznej i wydawniczej. 

11. Prowadzenie działalności gospodarczej.  

12. Organizowanie pomocy socjalnej studentom. 

13. Organizowanie kół zainteresowań i zespołów hobbystycznych. 

14. Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia. 

15. Propagowanie idei wolontariatu. 

 

§9 

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

 

a) członków zwyczajnych, 

b) członków wspierających, 

c) członków honorowych. 

 

§10 

 

1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

cudzoziemiec, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw 

publicznych, akceptujący statutowe cele stowarzyszenia. 

2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie uchwały podjętej 

zwykłą większością głosów ważnych, w oparciu o złożoną pisemną deklarację kandydata. 

3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka nie posiadająca 

osobowości prawnej, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na 

jego rzecz pomoc fizyczną, rzeczową lub merytoryczną  w zakresie realizacji celów 

Stowarzyszenia (osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej działa w 

Stowarzyszeniu przez swoje organy lub osobę wskazaną przez organ uprawniony do 

reprezentacji). 

4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei 

Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia. 

5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie Członków, na 

wniosek Zarządu. 
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§11 

 

1. Członek zwyczajny posiada czynne i bierne prawo wyborcze. 

2. Członek zwyczajny ma prawo: 

 

a) uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, 

b) korzystania z pomocy Stowarzyszenia, 

c) zgłoszenia opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia. 

 

 

§12 

 

1. Członek wspierający i honorowy posiada prawa określone w § 11 ust. 2. 

2. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich. 

 

 

§13 

 

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do: 

 

a) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

b) aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia, 

c) dbania o dobre imię Stowarzyszenia, 

d) wnoszenia składek członkowskich w wysokości ustalonej na dany okres przez Walne  

Zgromadzenia. 

 

§14 

 

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek: 

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,  

b) usunięcia ze Stowarzyszenia przez Zarząd z powodu: 

• rażącego naruszenia statutu Stowarzyszenia, 

• nie płacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż rok, 

• na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej pięciu członków, 

• notorycznego uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia, 

• prowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do Stowarzyszenia bez 

uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zarządu, 

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego  wyroku sądu lub skazania  

za zbrodnię, 

d) śmierci, 

e) utraty pełnej zdolności do czynności prawnej lub utrata bytu prawnego członka, 

f) pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zgromadzenia 

Członków, na wniosek Zarządu. 

2. Uchwały o ustaniu członkostwa podejmuje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością 

głosów ważnych, w przypadku Zarządu dwuosobowego decydujący głos ma Prezes Zarządu. 

3. Od uchwały o ustaniu członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w 

terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest 

ostateczna. 

4. Do czasu podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenia członkostwo ulega zawieszeniu. 
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Rozdział III 

 

Struktura organizacyjna 

 

§15 

 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

 

a) Walne Zgromadzenie Członków lub Zebranie Przedstawicieli, 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna. 

 

2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się  w głosowaniu 

jawnym albo tajnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, 

bezwzględną większością ważnie oddanych głosów.  

3. Do władz Stowarzyszenia mogą być wybrani wyłącznie członkowie zwyczajni. 

4. Członkowie  wybrani do  władz Stowarzyszenia mogą tę sama funkcję pełnić w następnych  

kadencjach bez ograniczeń. 

5. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, zapadają w głosowaniu 

jawnym, zwykłą większością głosów ważnie oddanych, przy obecności co najmniej połowy 

ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W przypadku uchwał Zarządu 

dwuosobowego, decydujący głos ma Prezes Zarządu. 

6. Odwołanie Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wymaga bezwzględnej  

większości głosów ważnie oddanych, przy obecności co najmniej połowy członków 

Stowarzyszenia. 

 

§16 

 

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

 

§17 

 

1. Do zakresu działań Walnego Zgromadzenia Członków należy: 

 

a) określanie kierunków działania Stowarzyszenia, 

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

c) zatwierdzanie sprawozdań finansowych sporządzonych przez Zarząd, 

d) wybór Prezesa, członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, 

e) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

f) rozpatrywanie odwołań członków od Uchwały Zarządu o ustaniu członkostwa, 

g) nadanie godności Członka Honorowego na wniosek Zarządu, 

h) uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia, 

i) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia, 

j) ustalenie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń członków na rzecz 

Stowarzyszenia, 

k) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub 

jego władze, 

l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku, 
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m)  ustanawianie pełnomocników, podejmowanie uchwał w innych sprawach 

wniesionych pod obrady. 

 

§18 

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz  w 

roku. 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd: 

• z własnej inicjatywy, 

• na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej, 

• na pisemne, uzasadnione  żądanie  co najmniej 1/5 ogółu członków Stowarzyszenia, 

• w celu wyboru Przedstawicieli, na żądanie przynajmniej 10 członków.  

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od 

złożenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia. 

4. O terminie, miejscu i porządku  Walne Zgromadzenie Członków Zarządu zawiadamia 

członków listem poleconym, pocztą elektroniczna lub telefonicznie co najmniej 14 dni przed 

terminem rozpoczęcia Zgromadzenia. 

5. W przypadku zamierzonych zmian statutu Stowarzyszenia w zawiadomieniach o terminie 

i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków należy zamieścić wzmiankę o treści 

dotychczasowych postanowień i proponowanych zmian. 

6. Gdy liczba Członków Stowarzyszenia przekroczy 100 (stu), najwyższą władzą 

Stowarzyszenia jest Zebranie Przedstawicieli wybieranych w proporcjach 1 (jeden) 

przedstawiciel na 10 (dziesięciu) członków Stowarzyszenia. Zebranie Przedstawicieli 

przejmuje kompetencje zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia. 

7. Przedstawiciele będą wybierani na pierwszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

Członków, po przekroczeniu liczby 100 (stu) członków, jeżeli do tego czasu członkowie nie 

wystąpią z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków w celu wyboru 

Przedstawicieli. 

8. Przedstawiciele są wybierani na okresy pięcioletnie. 

 

§19 

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, za wyjątkiem uchwały w sprawie zmiany statutu oraz 

składu osobowego Zarządu, zapadają zwykłą większością głosów ważnie oddanych, przy obecności 

co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest jawne. 

 

§20 

 

W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą brać udział: 

 

a) członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, 

b) członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście  z głosem doradczym. 

 

 

 

§21 

 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego 

Zgromadzenia Członków,  reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed 
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Walnym Zgromadzeniem Członków. 

2. Zarząd składa się z trzech osób wybranych spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia 

w tym: z Prezesa. 

3. Wybory odbywają się dwuetapowo: najpierw Walne Zgromadzenie Członków wybiera 

Prezesa Zarządu, a następnie Walne Zgromadzenie Członków wybiera pozostałych członków 

na wniosek Prezesa. W przypadku nie poparcia któregoś z  kandydatów Prezes zobowiązany 

jest  do wskazania innej kandydatury. 

 

§22 

 

1. Do reprezentacji Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie łącznie dwóch Członków 

Zarządu. 

2. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz, nabywa prawa i 

zaciąga zobowiązania w jego imieniu. 

 

§23 

 

1. Posiedzenia Zarządu  odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku. 

2. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane przez każdego z członków Zarządu lub Komisję 

Rewizyjną.   

 

§24 

 

1. Do zakresu działań Zarządu należy: 

 

a) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, 

b) określenie szczegółowych kierunków działania, 

c) kierowanie działalnością oraz zarządzaniem majątkiem Stowarzyszenia,  

d) sporządzanie sprawozdań finansowych z działalności Stowarzyszenia                                               

i przedstawianie ich Komisji Rewizyjnej, 

e) ustalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia, 

f) działanie w imieniu Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz, 

g) współpraca z organami samorządu i administracji rządowej w realizacji programów 

zgodnych z celami Stowarzyszenia, 

h) wnioskowanie o nadanie członkostwa honorowego przez Walne Zgromadzenie 

Członków, 

i) podejmowanie uchwał o przyjmowaniu i skreślaniu z listy członków Stowarzyszenia, 

j) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków, 

k) uchwalanie regulaminu Zarządu, 

l) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz 

Stowarzyszenia. 

 

 

§25 

 

Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego 

działalnością.  
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§26 

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu 

wybierają ze swego grona Przewodniczącego. 

2. Wyboru członków Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie Członków. 

 

 

§27 

 

1. Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy: 

 

a) bieżące kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,  

b) opiniowanie sprawozdań finansowych Zarządu, 

c) zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w 

terminie lub trybie ustalonym w statucie, 

d) uchwalanie regulaminu działania Komisji Rewizyjnej, 

e) składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań z własnej działalności, 

f) składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków wyników  przeprowadzonych kontroli, 

g) składanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielania absolutorium Zarządowi 

Stowarzyszenia. 

 

§28 

 

1. Komisja Rewizyjna ma prawo: 

 

a) zwołania posiedzenia Zarządu, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń 

wynikających z kontroli. Posiedzenie Zarządu w takim przypadku winno się odbyć nie 

później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty złożenia wniosku (żądania), 

b) żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia na piśmie lub ustnie wyjaśnień 

dotyczących kontrolowanych spraw, 

c) udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu. 

 

 

Rozdział IV 

 

Majątek Stowarzyszenia 

 

§29 

 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje: 

 

a) ze składek członkowskich, 

b) darowizn, spadków i zapisów, 

c) dotacji dla Stowarzyszenia, 

d) dochodów z majątku Stowarzyszenia, 

e) dochodów z własnej działalności gospodarczej Stowarzyszenia, 

f) ofiarności publicznej. 
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§30 

 

1. Dochody Stowarzyszenia  przeznacza się   wyłącznie na finansowanie  realizacji celów 

statutowych. 

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

Zarząd zgodnie z zasadami reprezentacji.  

3. Jednomyślnej uchwały Zarządu wymaga zaciągnięcie przez Stowarzyszenie kredytu lub 

nabycie nieruchomości. 

 

 

Rozdział V 

 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§31 

 

1. Zmiana Statutu Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków 

powziętej większością 2/3 ważnie oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej 

liczby uprawnionych do głosowania. Wniosek w tej sprawie składa grupa co najmniej 5 

członków. 

2. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie 

Członków, większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych 

do głosowania. 

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa  

sposób jego likwidacji. 

4. Majątek Stowarzyszenia, z chwilą podjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków uchwały o 

jego rozwiązaniu, przechodzi na rzecz Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci - KRS 

0000265120. 

 

§32 

 

W sprawach nieunormowanych niniejszym Statutem obowiązują przepisy ustawy z dnia 07.04.1989 

roku - Prawo o stowarzyszeniach. 

 

 
Rzeszów, 31 stycznia 2020r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


