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Statut 
 Centrum Rozwoju Lokalnego  

(z dnia 30 listopada 2015r) 
 
 

 
Rozdział I – Postanowienia ogólne 
Rozdział II – Cele i sposoby ich realizacji 
Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki 
Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia 
Rozdział V- Majątek Stowarzyszenia 
 
 
 
ROZDZIAŁ I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
 

§ 1. 
 
1. Centrum Rozwoju Lokalnego jest stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, jest organizacją 
działającą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie niniejszego statutu oraz w granicach obowiązującego prawa,  zwane jest  dalej 
Stowarzyszeniem. 
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. 
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Zawiercie. 
4. Nazwa i symbole Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej. 
5. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych oraz międzynarodowych organizacji o podobnych i niesprzecznych celach. 
6. Działalność stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudniać 
pracowników. 
7. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: CRL. 
 
 
 
ROZDZIAŁ II.  CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI 
 
 

§ 2. 
 

1.  Głównym celem Stowarzyszenia jest wspieranie funkcjonowania organizacji formalnych jak i nieformalnych. Ponadto Stowarzyszenie 
stawia sobie następujące cele: 

 
a) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

b) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905); 

c) rzecznictwo i reprezentowanie członków stowarzyszenia oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań statutowych; 
d) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, ze 

szczególnym uwzględnieniem młodzieży; 
e) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
f) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
g) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
h) działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 
i) działania na rzecz krajoznawstwa; 
j) działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 
k) działania w zakresie kultury fizycznej i sportu; 
l) promowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 
m) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój 

demokracji, w tym udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 
n) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 
o) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 
p) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 
q) działalność charytatywna; 
r) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 
s) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych 

rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 
t) w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego; 
u) w zakresie ratownictwa i ochrony ludności; 
v) pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych wojen w kraju i za granicą; 
w) upowszechnianie i ochrony praw konsumentów; 
x) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praz dziecka; 
y) działania na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 
z) promocja i organizacja wolontariatu; 
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aa) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe; 
bb) pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji przydatnych młodemu człowiekowi w jego przyszłej aktywności zawodowej oraz 

działalności społeczno-politycznej; 
cc) propagowanie samorządności. 
dd) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, w tym działalność a rzecz integracji 

cudzoziemców; 
ee)  działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 

 
 

2. Stowarzyszenie realizuje powyższe cele w szczególności poprzez: 
 

a) Organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów oraz innych form poszerzania wiedzy służących promocji programu 
Stowarzyszenia; 

b) Aktywne uczestnictwo w życiu publicznym; 
c) Prowadzenie działalności wydawniczej, w tym multimedialnej oraz związanej z drukowaniem i przygotowaniem do druku; 
d) Współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi oraz administracją publiczną; 
e) Inicjowanie, tworzenie i realizację programów społeczno – gospodarczych na szczeblu lokalnym; 
f) Podejmowanie inicjatyw mających na celu ochronę praw człowieka i obywatela; 
g) Współpracę z organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi o zbliżonych celach; 
h) Uczestnictwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych; 
i) Propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego oraz społeczeństwa informatycznego, opartego na wiedzy; 
j) Propagowanie idei aktywnego wypoczynku; 
k) Działalność charytatywną. 

 
3. Działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego może być prowadzona we wszystkich obszarach zawartych w rozdziale II § 2 ust. 
1 oraz w ust. 2.  
 
 
 
ROZDZIAŁ III.  CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI. 
 
 

§ 3. 
 
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na  

a) członków zwyczajnych, 
b) członków wspierających.  

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych niepozbawiona praw 
publicznych. 
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych niepozbawiona praw 
publicznych, osoba prawna krajowa lub zagraniczna, która popiera cele Stowarzyszenia i aktywnie współpracuje w realizacji tych celów oraz 
deklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną Stowarzyszenia. 

 
 

§ 4. 
 

1. Członkowie zwyczajni mają prawo: 
a) czynnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia, 
b) do informacji o wszystkich działaniach Stowarzyszenia, 
c) zgłaszania postulatów wobec organów Stowarzyszenia, 
d) wyborcze (bierne i czynne) do organów Stowarzyszenia. 

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 
a) przestrzegać statutu i uchwał organów Stowarzyszenia, 
b) aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia, 
c) regularnie opłacać składki, 
d) godnie i uczciwie prowadzić działalność w ramach Stowarzyszenia, 
e) godnie i rzetelnie sprawować funkcje pochodzące z wyboru, 
f) dbać o dobre imię Stowarzyszenia. 

3. Członkowie zwyczajni nie mogą należeć do organizacji o celach sprzecznych z celami Stowarzyszenia lub realizujących program 
sprzeczny z programem Stowarzyszenia. 
4. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek: 

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia, 
b) usunięcia przez Zarząd z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, 
c) nie opłacania składek przez okres co najmniej 6 miesięcy, 
d) śmierci. 

 
 

§ 5. 
 

1. Członkowie wspierający mają prawo: 
a) czynnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia, 
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c) zgłaszania postulatów wobec organów Stowarzyszenia, 
2. Członkowie wspierający  mają obowiązek: 

a) przestrzegać statutu i uchwał organów Stowarzyszenia, 
b) aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia, 
c) godnie i uczciwie prowadzić działalność w ramach Stowarzyszenia, 
d) dbać o dobre imię Stowarzyszenia. 

4. Członkostwo wspierające ustaje na skutek: 
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie; 
b) śmierci, jeżeli jest to osoba fizyczna;  
c) skreślenia w związku z upadłością, likwidacją lub innymi uzasadnionymi przyczynami, jeżeli jest to osoba prawna lub instytucja, 
zgodnie z przepisami statutu.  
d) wykluczenia ze stowarzyszenia uchwałą zarządu. 

 
 
 
 

 
ROZDZIAŁ IV.  WŁADZE  STOWARZYSZENIA 

 
 

§ 6. 
 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 
a) Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”, 
b) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”, 
c) Komisja Rewizyjna. 

 

Walne Zebranie 

 
§ 7. 

 
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2. Zarząd zwołuje Walne Zebranie 
a)  z własnej inicjatywy, 
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia, przy czym Walne Zebranie musi się w takim wypadku 
odbyć nie później niż w trzy tygodnie od dnia złożenia wniosku. 
3. Walne Zebranie: 
a) wybiera Zarząd Stowarzyszenia tj. Prezesa i Wiceprezesa  
b) wybiera dwóch członków Komisji Rewizyjnej,  
c) uzupełnia wakaty w składzie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w drodze wyboru, 
d) odwołuje ze stanowiska  członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej większością 2/3  głosów w głosowaniu tajnym, 
e) rozpatruje sprawozdania z działalności Stowarzyszenia, 
f) udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi, 
g) podejmuje uchwały we wszystkich sprawach, 
h) uchwala regulamin, 
i) ustala obowiązującą członków wysokość składki członkowskiej, 
j) podejmuje uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku. 

 4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej, 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.  
 5. W przypadku braku kworum, Zarząd  niezwłocznie zwołuje Walne Zebranie Członków na najbliższy  możliwy termin, nie późniejszy niż w 
cztery tygodnie od pierwszego terminu Zebrania. 
 

Zarząd 

 
§ 8. 

 
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków. 
2. W skład Zarządu wchodzą: 

a)  Prezes 
b)  Wiceprezes 

3. Prezesa i Wiceprezesa Stowarzyszenia wybiera Walne Zebranie większością 2/3 głosów w głosowaniu tajnym w obecności, co najmniej 
połowy ogólnej liczby członków.  
4. Prezes lub Wiceprezes: 

a) reprezentuje Stowarzyszenie, 
b) zwołuje posiedzenia Zarządu, proponuje porządek obrad oraz kieruje jego pracami. 
c) przedstawia Walnemu Zebraniu sprawozdanie Zarządu. 

5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes 
 a)      z własnej inicjatywy. 

6. Zarząd: 
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a) zwołuje Walne Zebranie, 
b) powołuje pełnomocników lub zespoły do realizacji określonych zadań, 
c) organizuje pracę Stowarzyszenia, 
d) wykonuje uchwały organów Stowarzyszenia, 
e) na bieżąco informuje członków Stowarzyszenia o jego działalności, 
f) sprawuje zarząd nad majątkiem Stowarzyszenia, 
g) podejmuje uchwały o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia, 
h) ustala zasady prowadzenia gospodarki finansowej, 
i) podejmuje uchwały o skreśleniu z listy członków stowarzyszenia. 

7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków zarządu.  
8. W skład Zarządu nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej. 

Komisja Rewizyjna 

 
§ 9. 

 
 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli nad jego działalnością.  
 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi dwóch członków wybranych przez Walne Zebranie zwykłą większością 
 głosów w głosowaniu tajnym. 
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z nimi 
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 
5. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego. Przewodniczący kieruje pracami komisji. 
6. Komisja Rewizyjna: 

a) kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia. 
b) przedstawia Zarządowi wnioski pokontrolne. 
c) występuje na Walnym Zebraniu z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi. 
d) przedstawia Walnemu Zebraniu sprawozdanie ze swojej działalności. 

7. Komisja Rewizyjna ma dostęp do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia. 
8. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów w obecności wszystkich członków. 
9. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
popełnione z winy umyślnej. 
10. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia w niej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w 
wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi 
podmiotami prawnymi. 
 
 

§ 10. 
 
 1.  Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej traci mandat w razie: 

a) zrzeczenia się go. 
b) zawieszenia lub ustania członkostwa zwyczajnego. 
c) odwołania przez organ powołujący na zasadach określonych w statucie. 

 
 
 
ROZDZIAŁ V.  MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 
 

§ 11. 
 
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome oraz inne prawa majątkowe i niemajątkowe. 
2. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są: 

a) składki członkowskie. 
b) dochody z majątku. 
c) darowizny i dotacje. 
d) granty i subwencje. 
e) dochody z ofiarności publicznej. 
f) spadki z zastrzeżeniem ust. 3. 
g) dochody z działalności gospodarczej. 

3. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia, osoby wymienione odpowiednio w § 12 ust. 1, składają oświadczenie 
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wtedy, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku 
znacznie przewyższa długi spadkowe. 
4. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. 
5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
6. Stowarzyszenie cały swój dochód przeznacza na prowadzoną działalność statutową. 
 

§ 12. 
 
1. Do składania oświadczeń majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu 
Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes lub Wiceprezes. 
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§ 13. 
 

1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub 
pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym 
pożyciu 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”, jest zabronione; 
2. Przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego 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, jest 
zabronione; 
3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego 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. Zakup 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 lub po cenach wyższych niż rynkowe jest zabroniony. 

 
 

§ 14. 
 

1. Z wnioskiem o zmianę statutu Stowarzyszenia może wystąpić: 
a) Walne Zebranie. 
b) Zarząd. 
c) Komisja Rewizyjna. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, można zgłaszać do Zarządu.  
3. W razie wpłynięcia wniosku, o którym mowa w ust. 1 Zarząd powołuje Komisję Statutową w celu opracowania szczegółowych zapisów. 
4. Decyzję o zmianie statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością trzech czwartych głosów w obecności co najmniej 
połowy ogólnej liczby członków. 

 
§ 15. 

 
1. O rozwiązanie Stowarzyszenia mogą wnosić:  

a) Walne Zebranie. 
b) Zarząd. 
c) Komisja Rewizyjna 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, można zgłaszać do Zarządu.  
3. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 ogólnej liczby członków. 
4. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację 
zgodnie z uchwalonymi wytycznymi. Walne Zebranie może wskazać organizację lub instytucję o podobnych celach statutowych, na rzecz 
której przejdzie majątek Stowarzyszenia po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. 
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