Statut Stowarzyszenia Trzy Góry
Rozdział I
Nazwa, teren działalności, charakter prawny
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Trzy Góry, w dalszych postanowieniach
statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie oraz niniejszego Statutu i na tej podstawie ma osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Żory.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w
zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Stowarzyszenie może
prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Stowarzyszenie może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń
i formacji społecznych.
Stowarzyszenie
może
tworzyć
jednostki
terenowe,
oddziały,
zakłady,
przedstawicielstwa, filie i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnym celu działania i prawem polskim dopuszczonych.
Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie może wspierać działalność innych
instytucji, osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z
celami Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem
nazwy w wybranych językach obcych.

§3
1. Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę. Pieczęć
może być uzupełniona o skrót nazwy lub wyróżniający znak graficzny.
2. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z
innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla
Stowarzyszenia.

§4
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach,
określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność
gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
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2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
a) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
Internet
b) 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
3. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych
i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
§5
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do
prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich
członków.
§6
Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów Stowarzyszenia o charakterze
majątkowym i niemajątkowym wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa
Zarządu lub Wiceprezesa.
Rozdział II
Cele i formy działania Stowarzyszenia
§7
Celem
a)
b)
c)

d)
e)

f)

g)
h)
i)
j)
k)

Stowarzyszenia jest:
działalność na rzecz i aktywnego stylu życia,
promowanie turystyki górskiej
promowanie wartości życia i rodziny,
wspieranie rodziców w procesie wychowania dzieci,
niesienie pomocy w miarę możliwości zasobów Stowarzyszenia: osobom biednym,
bezdomnym, uzależnionym i nieprzystosowanym społecznie,
promowanie sportu, zdrowia i działań prozdrowotnych,
przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani,
przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom,
promowanie idei wolontariatu,
wspieranie i organizowanie działań proekologicznych,
podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, patriotycznej, obywatelskiej i kulturowej.

§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) prowadzenie centrum wolontariatu,
b) organizowanie pobytu grupowego w górach,
c) prowadzenie działalności związanych z formą aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych
d) organizowanie spotkań z kadrą profesjonalnie przygotowaną do niesienia pomocy społecznej, terapeutycznej, psychologicznej, medycznej i prawnej,
e) niesienie pomocy materialnej, psychologicznej,
f) udział członków Stowarzyszenia w szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach
podnoszących kwalifikacje w celu realizacji zadań statutu,
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g) pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych, materialnych i sprzętu do realizacji
zadań statutowych,
h) organizowanie i udzielanie wszechstronnej pomocy potrzebującym, a w szczególności
dzieciom, młodzieży i rodzinom, osobom chorym, niepełnosprawnym, starszym, bezdomnym, samotnym i uzależnionym,
i) współdziałanie z organami samorządu terytorialnego, rządowej administracji, instytucjami społecznymi, związkami zawodowymi, policją, sądami powszechnymi oraz innymi
organizacjami, instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami,
j) prowadzenie kampanii reklamowych, informacyjno – promocyjnych i edukacyjnych w
ramach propagowania swojej działalności oraz dla pozyskiwania środków materialnych,
k) prowadzenie różnych form szkoleń (np. kursokonferencji, warsztatów, spotkań integracyjnych i okolicznościowych dla pracowników, wolontariuszy i innych osób współdziałających ze Stowarzyszeniem lub objętych jego działalnością statutową oraz pozostałych form kształcenia przez organizowanie kongresów, konferencji, spotkań, konsultacji, grup wsparcia itp., szkolenie kadry profesjonalistów (np. psychologów, pedagogów,
promotorów zdrowia, prowadzących działania wspierające),
l) organizowanie różnych form rozrywki, zabaw, festynów, mających na celu rozwój kulturalny społeczeństwa, integrację społeczną, popularyzację dorobku różnych dziedzin
nauki, kultury, sportu, rekreacji, pełnienie funkcji użytecznych,
m) sprzedaż internetową towarów lub usług związanych z realizacją celów statutu
n) współpracę z osobami fizycznymi, prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.
o) dofinansowywanie pomocy socjalnej dla osób chorych, w szczególności dotyczącej zakupu lekarstw oraz innych artykułów do realizacji życia codziennego.

§9
Realizując cele zawarte w §7 Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność
pożytku publicznego na zasadach określonych przepisami dotyczącymi działalności pożytku
publicznego.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych,
2. Członków wspierających.
3. Członków honorowych.
§11
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w
Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§12
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoży
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pisemną deklarację członkowską
2. Osoby małoletnie muszą posiadać zgodę ich przedstawicieli ustawowych. Małoletni
członkowie Stowarzyszenia nie mają biernych i czynnych praw wyborczych do władz
Stowarzyszenia oraz nie mogą głosować na Walnym Zebraniu Członków.
3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu 14 dni od daty
złożenia deklaracji.
4. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie 7
dni od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania.
Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego
Zebrania jest ostateczne.

§13
1. Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
b) zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
c) uczestniczenia w projektach, zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych
przez Stowarzyszenie.
d) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowaniu działań zgodnych z jego
celami statutowymi,
e) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem
głosu,
2. Członek zwyczajny ma obowiązek:
a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Władz Stowarzyszenia,
b) regularnego opłacania składek członkowskich,
c) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
d) dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia,
§14
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba prawna lub fizyczna
uznająca cele Stowarzyszenia, która chce wspomagać jego działalność statutową.
2. Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie
podpisanej deklaracji.
3. Członek wspierający ma prawo:
a) brać udział, osobiście lub za pośrednictwem swojego przedstawiciela, z głosem
doradczym w pracach Stowarzyszenia,
b) zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez
Stowarzyszenie zadań,
c) Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanym
porozumieniu.
§15
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona
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dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak
brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym ma
wszystkie prawa członka zwyczajnego.
3. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na
wniosek Zarządu w wyniku głosowania zwykłą większością głosów.
§16
1. Ustanie członkostwa na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi, po uprzednim
uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
b) śmierci członka lub utraty przez niego osobowości prawnej,
c) uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków z powodu zalegania z płatnościami składek
członkowskich przez okres 3 miesięcy, po uprzednim pisemnym wezwaniu,
d) uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków z powodu nieuczestniczenia
w działalności statutowej Stowarzyszenia przez okres 1 roku, bez usprawiedliwionej
przyczyny,
e) uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków z powodu nieprzestrzegania postanowień
Statutu, regulaminów i uchwał Władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę
Stowarzyszenia.
2. Osoba skreślona z listy członków ma prawo wniesienia odwołania od uchwały Zarządu
do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia wraz z
uzasadnieniem. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych
obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 17
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

1.
2.

3.

4.

§ 18
Kadencja wszystkich władz wybieralnych trwa 4 lata.
Uchwały wszystkich Władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym. Głosowanie
tajne może być przeprowadzone na wniosek co najmniej połowy obecnych.
Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co
najmniej połowy ogólnej liczby członków, o ile Statut nie stanowi inaczej. W przypadku
równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego
Organu.
Członkowie Organów mogą być ponownie wybrani do pełnienie tych samych funkcji.
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5. W przypadku zmniejszenia się liczby obieralnych członków Organów Stowarzyszenia w
trakcie kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której
dokonują pozostali członkowie Organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można
powołać nie więcej niż połowę składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
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§ 19
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebrania Członków mogą
mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny. O terminie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego
Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków
pisemnie, telefonicznie lub elektronicznie na co najmniej 7 dni przed terminem obrad.
2. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane minimum raz na rok przez Zarząd
Stowarzyszenia.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
a) z inicjatywy Zarządu,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 5 członków.
Nadzwyczajne Walne Zebranie musi odbyć się nie później niż 30 dni od zgłoszenia wniosku.
4. W razie braku quorum otwarcie Walnego Zebrania następuje w drugim terminie
zwołanym co najmniej 15 minut po zamknięciu pierwszego, a jego ważność nie jest
zdeterminowana ilością obecnych na nim członków.
§ 20
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
a) uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia;
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie
absolutorium za okres objęty sprawozdaniem;
c) wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
d) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
e) uchwalanie statutu i dokonywanie jego zmian;
f) określanie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania;
g) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji;
h) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
i) nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania
Stowarzyszenia, lub takich dla których statut nie ustala właściwości innych władz
Stowarzyszenia.
§ 21
Zarząd Stowarzyszenia
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed
Walnym Zebraniem.
2. Zarząd składa się z 3-7 osób w tym prezesa i wiceprezesa. Prezesa i wiceprezesa wybiera
Zarząd spośród swoich członków.
3. W składzie Zarządu Stowarzyszenia większość stanowić muszą osoby posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych. Członkami Zarządu mogą być osoby, które nie były
skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
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4. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin
Zarządu.
5. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
6. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy. W razie nieobecności
Prezesa każdy członek Zarządu ma prawo zwołać posiedzenie zarządu i mu przewodniczyć.
§ 22
1. Do kompetencji Zarządu należy:
b) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
c) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
d) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
e) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
f) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu Członków,
g) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
h) w szczególnych przypadkach zwalnianie członków z obowiązku płacenia składek
członkowskich,
i) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
j) ustalanie zasad wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
k) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności
Stowarzyszenia,
l) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
§ 23
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się od 3-5 osób
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i członków.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w
sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok
poprzedni
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo:
a) uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym,
b) wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
5. Komisja Rewizyjna ma obowiązek m.in.:
a) kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b) przedstawiania Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących
działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
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c) składania sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebrania,
d) składania wniosków o udzielanie absolutorium Zarządowi.
Rozdział V
Majątek i fundusze
§24
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Majątek ten przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.
3. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Stowarzyszenie zyskuje z:
a) składek członkowskich,
b) ofiarności publicznej m.in. darowizn, zapisów i spadków,
c) dotacji z organów rządowych i samorządu terytorialnego,
d) majątku Stowarzyszenia,
e) dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów,
f) zbiórek publicznych
g) innych źródeł.
4. Wysokość miesięcznych składek ustalana jest przez Zarząd Stowarzyszenia
5. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania
środkami Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd.
§ 25
Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jego 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”.
2. Przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich po cenach wyższych niż
rynkowe.

9

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§26
Zmiany Statutu jak i decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego
Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby
członków uprawnionych do głosowania.

§27
Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Likwidatorów. Uchwała
o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określić sposób likwidacji stowarzyszenia, a także
wskazać fundacje i stowarzyszenia nie nastawione na zysk o celach możliwie najbliższych
celom powstania Stowarzyszenia, na których rzecz przejdzie majątek Stowarzyszenia po
zaspokojeniu jego zobowiązań.
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