
STATUT  

STOWARZYSZENIA NAUKOWEGO  

PRZESTRZEŃ SPOŁECZNA I ŚRODOWISKO 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§1 

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Naukowe Przestrzeń Społeczna i Środowisko, i jest 

zwane dalej Stowarzyszeniem. 

 

§2 

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji celów statutowych. 

Przepisy §20 stosuje się odpowiednio. 

 

§3 

Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Rzeszów. 

 

§4 

Obszar działalności Towarzystwa jest „terenem jego działalności” w rozumieniu art. 10 ust. 1. pkt 

2) ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. Obszarem działalności Stowarzysze-

nia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§5 

Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terytorium innych państw z po-

szanowaniem tamtejszego prawa.  

 

§6 

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.  

 

§7 

Stowarzyszenie ma osobowość prawną. 

 

§8 

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzy-

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

 

§9 

Stowarzyszenie może należeć do organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnych celach. 

 

§10 

Działalność Stowarzyszenia opiera swą działalność na pracy społecznej członków. 

 



§11 

Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 

 

§12 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych 

w odrębnych przepisach.  

 

§13 

Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może 

być przeznaczony do podziału między jego członków. 

 

 

Rozdział II  

Cele i środki działania 

§14 

Celem Stowarzyszenia jest popieranie rozwoju nauk o przestrzeni i środowisku jako kategoriach 

społecznych oraz upowszechnianie wiedzy z tych dziedzin.  

 

§15 

Stowarzyszenie opiera się na zasadach wolności badań i akceptuje pluralizm światopoglądowy 

swych członków. 

 

§16 

Stowarzyszenie jest apolityczne; nie jest związane z żadną partią polityczną ani organizacją wyzna-

niową. 

 

§17 

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: 

1. wydawanie książek, 

2. wydawanie gazet, 

3. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 

4. artystyczna i literacka działalność twórcza, 

5. działalność bibliotek i archiwów, 

6. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfiko-

wana, 

7. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 

technicznych, 

8. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, 

9. badanie rynku i opinii publicznej, 

10. działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 

11. działalność fotograficzna, 



12. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

13. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 

14. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 

15. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet, 

16. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowi-

skami. 

 

Rozdział III 

Członkowie Stowarzyszenia 

§18 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 

 

§19 

Stowarzyszenie skupia członków: 

1. założycieli, 

2. zwyczajnych, 

3. stowarzyszonych,  

4. wspierających, 

5. honorowych. 

 

§20 

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

 

§21 

Członkiem-założycielem jest osoba, która wzięła udział w zebraniu założycielskim Stowarzyszenia 

i wpisała się na listę jego członków-założycieli. 

 

§22 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, która: 

1. ma wyższe wykształcenie o kierunku, który Zarząd uzna za związane z przestrzenią spo-

łeczną lub środowiskiem, 

2. akceptuje cele i sposoby działania Stowarzyszenia oraz jego statut, 

3. złoży deklarację członkowską na piśmie, 

4. przedstawi pisemną rekomendację dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

Przepisy §30 i §31 stosuje się odpowiednio. 

§23 

Członkiem stowarzyszonym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna powyżej szesnaste-

go roku życia, która: 

1. akceptuje cele i sposoby działania Stowarzyszenia oraz jego statut, 

2. złoży deklarację członkowską na piśmie, 

3. przedstawi pisemną rekomendację dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

 

§24 

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna lub prawna deklarują-

ca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, która: 

1. akceptuje cele i sposoby działania Stowarzyszenia oraz jego statut, 

2. złoży na piśmie deklarację członkowską wraz ze wskazaniem formy pomocy na rzecz  

Stowarzyszenia, 



3. w przypadku osoby fizycznej – przedstawi pisemną rekomendację dwóch członków 

zwyczajnych Stowarzyszenia. 

§25 

Członkiem zwyczajnym lub stowarzyszonym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu i po zapła-

ceniu składki członkowskiej, członkiem wspierającym natomiast na podstawie uchwały Zarządu. 

 

§26 

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wybitnie przyczyniła się 

do rozwoju Stowarzyszenia lub upowszechniania jego celów. 

 

§27 

Członkiem honorowym zostaje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków przyjętej 

zwykłą większością głosów na wniosek 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

 

§28 

Członkowie zwyczajni mają: 

1. bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia, 

2. prawo udzielania rekomendacji kandydatom na członków Stowarzyszenia, 

3. prawo korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 

4. prawo udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, 

5. prawo zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia. 

Przepisy §30 i §31 stosuje się odpowiednio. 

 

§29 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, 

2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

3. regularnego opłacania składek członkowskich. 

 

§30 

Członkowie-założyciele mają prawa i obowiązki: 

1. członków zwyczajnych, jeśli spełniają wymogi, o których mowa w §22 ust. 1, 

2. członków zwyczajnych z ograniczeniami, jeśli nie spełniają wymogów, o których mowa 

w §22 ust. 1. 

 

§31 

Ograniczenia, o których mowa w §30, dotyczą:  

1. biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, 

2. udzielania rekomendacji kandydatom na członków Stowarzyszenia. 

 

§32 

Członkowie stowarzyszeni, wspierający i honorowi nie mają biernego ani czynnego prawa wy-

borczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Walnego Zebrania człon-

ków, mając wszystkie pozostałe prawa członków zwyczajnych. 

 

§33 

Członkowie stowarzyszeni mają obowiązek: 

1. realizacji celów Stowarzyszenia, 

2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

3. regularnego opłacania składek członkowskich. 

 

§34 



Członkowie wspierający mają obowiązek: 

1. wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 

2. przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

 

§35 

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 

 

§36 

Utrata członkostwa następuje wskutek: 

1. pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi, 

2. śmierci członka będącego osobą fizyczną, 

3. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną, 

4. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 

5. pozbawienia członkostwa przez Zarząd na pisemny wniosek trzech członków zwyczaj-

nych, stowarzyszonych lub honorowych Stowarzyszenia z powodu: 

1) łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, 

2) notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia, 

3) niepłacenia składek za okres co najmniej jednego roku. 

 

§37 

Uchwałę w sprawie utraty członkostwa podejmuje Zarząd. 

 

§38 

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwoła-

nie do Walnego Zebrania Członków, złożone za pośrednictwem Zarządu w ciągu 14 dni od daty 

otrzymania uchwały Zarządu w tej sprawie. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 

 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

§39 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie Członków, 

2. Zarząd, 

3. Komisja Rewizyjna. 

§40 

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat. 

 

§41 

Wybór władz wybieralnych Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną więk-

szością głosów, jeśli zaś pierwsza tura wyborów nie przyniesie rozstrzygnięcia, wyboru w drugiej 

turze dokonuje się zwykłą większością głosów.  

 

§42 

W sprawach, o których mowa w §41, zarządza się głosowanie tajne na wniosek co najmniej 10% 

obecnych uprawnionych do głosowania. 

 

§43 

Jeśli w czasie trwania kadencji władz Stowarzyszenia powstanie konieczność uzupełnienia albo 

rozszerzenia ich składu, czynności tych dokonuje się w drodze wyborów uzupełniających. 

 

§44 



Jeśli nie zastrzeżono inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większo-

ścią głosów. 

 

§45 

Uchwałę Walnego Zebrania Członków w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje się 

bezwzględną większością głosów.  

 

§46 

Uchwałę Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku 

podejmuje się większością kwalifikowaną dwóch trzecich głosów.  

 

§47 

Dla stwierdzenia ważności uchwał podejmowanych większością głosów jest niezbędna obecność co 

najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w przypadku: 

1. wszelkich uchwał Zarządu, 

2. wszelkich uchwał Komisji Rewizyjnej, 

3. uchwał Walnego Zebrania członków w sprawach: 

1) zmiany statutu Stowarzyszenia, 

2) rozwiązania Stowarzyszenia, 

4. pozostałych uchwał Walnego Zebrania Członków, podjętych w pierwszym terminie.  

 

 

Rozdział V 

Walne Zebranie 

§48 

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.  

 

§49 

W przypadku uznania przez Zarząd, że liczba członków Stowarzyszenia, nie mniejsza od stu, prze-

kracza możliwość sprawnego funkcjonowania Walnego Zebrania Członków, wprowadza się 

w życie przepis §50 o Walnym Zebraniu Delegatów. Od tego czasu przepisy niniejszego statutu od-

noszące się do Walnego Zebrania Członków dotyczą Walnego Zebrania Delegatów, w obu przy-

padkach zwanych dalej Walnym Zebraniem.  

 

§50 

Wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów dokonują spośród siebie członkowie Stowarzy-

szenia w trzech kategoriach: 

1. członków zwyczajnych, 

2. członków stowarzyszonych,  

3. członków wspierających, 

w proporcji 1 delegat na 10 członków.  

 

§51 

Wyboru delegatów dokonuje się przez głosowanie na udostępnionych przez Zarząd listach człon-

ków Stowarzyszenia w poszczególnych kategoriach, o których mowa w §50 ust. 1., 2. i 3. 

 

§52 

Członkowie honorowi mają prawo do osobistego udziału w Walnym Zebraniu Delegatów. 

 

§53 

W Walnym Zebraniu Członków lub Delegatów biorą udział: 

1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, 



2. z głosem doradczym – członkowie stowarzyszeni, wspierający i honorowi oraz zapro-

szeni goście. 

 

§54 

Walne Zebranie może być zwyczajne albo nadzwyczajne. 

 

§55 

Termin i miejsce obrad Walnego Zebranie podaje do wiadomości wszystkich członków Zarząd 

Stowarzyszenia co najmniej sześć tygodni przed terminem zebrania. 

 

§56 

Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia co dwa lata.  

 

§57 

Nadzwyczajne Walne Zebranie może się odbyć w każdym czasie. Zwołuje je Zarząd Stowarzysze-

nia z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej jednej 

trzeciej ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

 

§58 

Dla skuteczności wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania jest konieczne przedsta-

wienie w nim propozycji porządku obrad.  

 

§59 

Zarząd uwzględnia propozycję porządku obrad, jeśli nie jest ona sprzeczna ze Statutem Stowarzy-

szenia, może jednak uzupełnić porządek obrad dodatkowymi punktami.  

 

§60 

Do kompetencji Walnego Zebrania należą: 

1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 

2. uchwalanie zmian statutu, 

3. wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

6. uchwalanie budżetu, 

7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na 

rzecz Stowarzyszenia, 

8. podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego, 

9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 

10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub  

jego władze, 

11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 

13. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach wniesionych pod obrady, niezastrzeżo-

nych do kompetencji innych władz stowarzyszenia. 

 

Rozdział VI 

Zarząd 

§61 

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Wal-

nego Zebrania oraz do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz. 

 

 



§62 

Zarząd składa się z trzech osób, w tym Prezesa.  

 

§63 

W przypadku wprowadzenia w życie przepisu §49 o Walnym Zebraniu Delegatów skład Zarządu 

zwiększa się do pięciu osób. 

 

§64 

Prezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków. Przepisy §41 stosuje się odpowiednio. 

  

 

§65 

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku. 

 

§66 

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. 

 

§67 

Do kompetencji Zarządu należą: 

1. realizacja celów Stowarzyszenia, 

2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania, 

3. sporządzanie planów pracy i budżetu, 

4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 

5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia, 

6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 

7. zwoływanie Walnego Zebrania, 

8. przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia. 

 

 

Rozdział VII 

Komisja Rewizyjna 

§68 

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia, odrębnym od Zarządu i niepodlegają-

cym mu w zakresie wykonywania kontroli. 

 

§69 

Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, w tym Przewodniczącego. 

 

§70 

W przypadku wprowadzenia w życie przepisu §49 o Walnym Zebraniu Delegatów skład Komisji 

Rewizyjnej zwiększa się do pięciu osób. 

 

§71 

Przewodniczącego wybiera Komisja Rewizyjna spośród swoich członków. Przepisy §41 stosuje się 

odpowiednio.  

 

§72 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze 

szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej Zarządu pod względem celo-

wości, rzetelności i gospodarności tej działalności, w tym zwłaszcza:  

1. kontrolowanie działalności Zarządu, 

2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu, 



3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania oraz zebrania Zarządu, 

4. składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu, 

5. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu. 

  

 

Rozdział VIII 

Majątek i fundusze 

§73 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

 

§74 

Majątek Stowarzyszenia powstaje: 

1. ze składek członkowskich, 

2. z darowizn, spadków i zapisów, 

3. z dochodów z własnej działalności,  

4. z dochodów z majątku stowarzyszenia,  

5. z dotacji i ofiarności publicznej. 

 

§75 

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§76 

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

 

§77 

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczegól-

ności w sprawach majątkowych, są wymagane podpisy dwóch członków Zarządu działających 

łącznie.  

 

§78 

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób likwidacji Sto-

warzyszenia oraz przeznaczenie jego majątku. 

 


