Statut Stowarzyszenia „FREGATA”
Rozdział 1 - Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „FREGATA” i zwane jest w dalszej części statutu
Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z
1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu i posiada osobowość
prawną.
3. Stowarzyszenie jest podmiotem zawiązanym dla realizacji celów statutowych.
4. Stowarzyszenie nie działa w celu osiągnięcia zysku, zaś działalność gospodarczą może
prowadzić jedynie jako dodatkową w stosunku do działalności statusowej. Nadwyżka przychodów
nad kosztami w całości przeznaczona jest na cele statusowe.
5. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Głogów Małopolski w powiecie rzeszowskim na terenie
województwa podkarpackiego, ulica Krzysztofa Głowy 2. Stowarzyszenie dla realizacji swoich
zadań może zakładać i utrzymywać biura terenowe.
6. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji celów statutowych
Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw,
z poszanowaniem tamtejszego prawa.
7. Stowarzyszenie może podejmować współpracę z krajowymi, zagranicznymi
i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania
oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
8. Stowarzyszenie ma prawo do ustanawiania i używania pieczęci i znaku graficznego (logo) oraz
legitymacji, odznak i emblematów – na zasadach określonych w odpowiednich przepisach
szczegółowych.
Nazwa i logo Stowarzyszenia są prawnie zastrzeżone i podlegają ochronie prawnej.
9. Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na dobrowolnej pracy
i zaangażowaniu jego członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać
pracowników.
10. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
Rozdział 2 - Cele i sposoby ich realizacji
§2
1. Celami Stowarzyszenia są:
a) krzewienie kultury fizycznej i upowszechnianie turystyki, rekreacji i sportu wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych, w szczególności poprzez propagowanie aktywnego stylu życia,
sport i kulturę fizyczną oraz promowanie różnorodnych dyscyplin sportowych, współpraca
z podmiotami z kraju i zagranicy w celu aktywnego wspierania działalności sportowej,
organizowanie i współdziałanie w organizowaniu różnego rodzaju wydarzeń sportowych,
w tym m.in. imprez, zawodów, rozgrywek sportowych, obozów szkoleniowych i innych,
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b) wspieranie inicjatyw, których celem jest upowszechnianie zdrowia i kultury fizycznej oraz
aktywnego wypoczynku i rekreacji, a także przeciwdziałanie alkoholizmowi i wykluczeniu
społecznemu osób
c) działania na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia
zawodowego i rodzinnego, kreowanie atrakcyjnej i zróżnicowanej oferty
zagospodarowania wolnego czasu i rozwoju osobowego,
d) pobudzanie społecznej aktywności obywateli, w tym między innymi takich grup
społecznych jak: dzieci i młodzież, osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni,
bezrobotni, kobiety, mniejszości narodowe i etniczne oraz inne grupy społeczne
wymagające wsparcia i aktywnego przeciwdziałania bezrobociu, wyrównywanie szans
oraz pomoc grupom defaworyzowanym, osobom w trudnej sytuacji, działalność na rzecz
osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie patologiom społecznym, pomoc humanitarna,
działalność w zakresie pomocy postpenitencjarnej i przeciwdziałanie wykluczeniom
społecznym,
e) prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej i szkoleniowej, działania na rzecz
upowszechniania dostępu do wiedzy i oferty edukacyjnej,
f) wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i peryferyjnych, wspieranie
i aktywizacja środowisk wiejskich, wzrost lokalnej tożsamości i więzi, wspieranie
tworzenia i rozwoju unikatowych produktów turystycznych oraz promowanie produktów
regionalnych – w kraju i za granicą,
g) podejmowanie działań na rzecz współpracy międzynarodowej, wspieranie
transnarodowych inicjatyw, studiów, projektów i imprez, promowanie współpracy
i bezpośrednich kontaktów wspierających rozwój gospodarczy i społeczny oraz ochronę
środowiska w obszarach przygranicznych,
h) promocja zdrowia w tym generowanie i rozpowszechnianie informacji i wiedzy
w dziedzinie zdrowia, działalność w zakresie ochrony zdrowia oraz ratownictwa
medycznego, działalność w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
i) działania na rzecz ochrony środowiska oraz propagowanie proekologicznych idei,
zachowań, rozwiązań i technologii, upowszechnianie postaw proekologicznych, inicjatyw
ekologicznych i działań zmierzających do poprawy środowiska naturalnego, ochrony
zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego,
j) promocja działań kulturalnych, podtrzymywanie zwyczajów i tradycji regionalnych,
ochrona elementów kultury oraz pielęgnowanie polskości i świadomości narodowej,
promowanie wśród społeczeństwa historii, tradycji patriotycznych i wiedzy historycznowojskowej, uczestnictwo w inicjatywach o charakterze historycznym, działalność na rzecz
wspierania i rozwoju kultury oraz ochrona jej materialnego i niematerialnego dziedzictwa,
k) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
działania na rzecz idei rozwoju demokracji, rozwój społeczeństwa obywatelskiego
i społeczeństwa informacyjnego oraz wspieranie, promocja i organizacja wolontariatu.
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2. Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności w ramach inicjatyw
w następujących obszarach: sport i kultura fizyczna, oświata, edukacja, prawa człowieka, pomoc
społeczna, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, kultura, rozwój regionalny i lokalny,
współpraca transgraniczna.
3. Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
a) prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej i doradczej,
b) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjno-promocyjnej,
c) prowadzenie działalności naukowej i badawczej, przeprowadzanie niezależnych opracowań,
studiów, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w
sprawach zakresu działalności statutowej,
d) wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia,
e) upowszechnianie dobrych i sprawdzonych wzorców, w tym poprzez międzynarodową
współpracę i wymianę doświadczeń,
f) współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi, państwowymi,
sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu,
g) organizowanie konferencji, sympozjów, wystaw, przeglądów, debat, zlotów, rajdów, rejsów i
wypraw, zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży,
h) organizowanie obozów szkoleniowych oraz imprez, zawodów i rozgrywek sportowych,
i) rewitalizację historycznych obiektów militarnych i wojskowych poprzez ich konserwację i
przywrócenie do stanu użytkowego, udostępnianie potencjalnym turystom oraz gromadzenie
dotyczących ich materiałów historycznych oraz ich publikację,
j) pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację celów statutowych.

Rozdział 3 - Członkowie Stowarzyszenia oraz ich prawa i obowiązki
§3
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) Członków Zwyczajnych,
b) Członków Wspierających,
c) Członków Honorowych.
2. Przyjmowanie członków Stowarzyszenia następuje poprzez uchwałę Zarządu po uprzednim
złożeniu deklaracji członkowskiej.
3. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie:
a) śmierci członka,
b) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia po uprzednim poinformowaniu Zarządu,
c) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
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d) utraty osobowości prawnej,
e) decyzji Zarządu w związku z:
- nieprzestrzeganiem statutu i uchwał Zarządu,
- zaleganiem ze składkami członkowskimi przez okres 6 miesięcy,
- działaniami na szkodę Stowarzyszenia.
4. Od decyzji Zarządu przysługuje możliwość odwołania się do Komisji Rewizyjnej w terminie 30
dni od daty wydania decyzji.
Członkowie zwyczajni
5. Członkiem zwyczajnym może zostać każda niekarana sądownie osoba fizyczna, posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych oraz niepozbawiona praw publicznych.
6. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b) zwracania się do władz Stowarzyszenia z postulatami i wnioskami,
c) korzystania z dorobku Stowarzyszenia,
d) posiadania i noszenia legitymacji, odznak, emblematów i znaków graficznych Stowarzyszenia,
e) udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszeniowej, m.in. w zebraniach,
wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie oraz projektach przez nie
realizowanych,
f) dokonywania wpłat środków pieniężnych lub przekazywania środków trwałych na rzecz
Stowarzyszenia.
7. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:
a) realizacji celów statutowych,
b) aktywnego uczestnictwa w inicjatywach Stowarzyszenia,
c) przestrzegania statutu i uchwał Władz Stowarzyszenia,
d) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
Członkowie wspierający
8. Członkiem Wspierającym może zostać każda osoba prawna, która wyrazi chęć pomocy
Stowarzyszeniu w wypełnianiu jego statutowych celów poprzez pomoc finansową, rzeczową lub
organizacyjną. Nabycie i utrata godności Członka Wspierającego następuje na skutek decyzji
Zarządu.
9. Członek Wspierający jest zobowiązany do wywiązywania się z się z zaoferowanej pomocy.
10. Członek Wspierający może uczestniczyć w działaniach Stowarzyszenia i zwracać się
z postulatami do władz Stowarzyszenia.
11. Członek Wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego do Władz
Stowarzyszenia, ma jedynie głos doradczy na Walnym Zebraniu Członków.
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12. Członek Wspierający jest zwolniony ze składek członkowskich.
Członkowie honorowi
12. Członkiem Honorowym może zostać każda osoba, której działalność przyczynia się do
rozwoju oraz wypełniania statutowych celów Stowarzyszenia. Nabycie i utrata godności Członka
Honorowego następuje na skutek decyzji Zarządu.
13. Członek Honorowy może uczestniczyć w działaniach Stowarzyszenia i zwracać się
z postulatami do władz Stowarzyszenia.
14. Członek Honorowy nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego do Władz
Stowarzyszenia, ma jedynie głos doradczy na Walnym Zebraniu Członków.
15. Członek Honorowy jest zwolniony ze składek członkowskich.
Rozdział 4 – Władze Stowarzyszenia
§4
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, ich wybór
odbywa się na Walnym Zebraniu w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
3. Uchwały Władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku równej ilości
głosów decyduje głos przewodniczącego danego gremium.
4. W przypadku śmierci, rezygnacji, wykluczenia członka sprawującego funkcje w Zarządzie lub
Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zwołuje się Walne Zebranie w celu uzupełnienia wakatu.
Walne Zebranie
5. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie – zwyczajne lub nadzwyczajne.
6. Walne Zebranie odbywa się przynajmniej raz w roku, o jego terminie i miejscu informuje
listownie lub w inny skuteczny sposób Zarząd, przynajmniej 30 dni przed terminem zebrania.
7. Nadzwyczajne Zebranie zostaje zwołane:
a) Na mocy uchwały Zarządu,
b) Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) Na pisemny wniosek połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
8. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie do 30 dni od otrzymania
zawiadomienia.
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9. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) wybieranie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
b) ustalanie wysokości składek członkowskich,
c) podejmowanie uchwał w sprawach wniosków Władz i członków Stowarzyszenia,
d) uchwalanie programu działania na rok następny,
e) wysłuchanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia, w
szczególności działalności finansowej,
f) wysłuchanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli,
g) zmiana Statutu oraz decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
h) decydowanie o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji.
10. W przypadku nieobecności na Walnym Zebraniu Prezesa lub Wiceprezesa przed
rozpoczęciem Walnego Zebrania wybierany jest Przewodniczący czuwający nad porządkiem
obrad.
11. W przypadku nieobecności wymaganego kworum w przeciągu 2 tygodni zostaje wyznaczony
nowy termin Walnego Zebrania, na którym decyzje zapadają zwykłą większością głosów przy
obecnej liczbie członków.
12. Członkostwo we władzach Stowarzyszenia ustępuje w przypadku:
a) śmierci,
b) zrzeczenia się funkcji,
c) usunięcia z listy członków,
d) odwołania na wniosek połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
Zarząd
13. Zarząd jest najwyższą władzą w okresie pomiędzy
W jego skład wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz i Skarbnik.

Walnymi

Zebraniami.

14. Zebrania zarządu mają miejsce minimum 1 raz do roku.
15. Do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
c) decydowanie w sprawach wpisania i usunięcia z listy członków,
d) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz podejmowanie decyzji w sprawach finansowych,
e) zwoływanie Walnego Zebrania,
f) koordynacja prac Stowarzyszenia,
g) rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia,
h) postanowienia Zarządu są spisywane w formie uchwał, do ich ważności wymagany jest podpis
Prezesa lub Wiceprezesa.
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16. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli
w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu
działających łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
17. W okresie między posiedzeniami Zarządu bieżącą działalnością kieruje Prezes,
a w razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes.
Komisja Rewizyjna
18. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
19. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Na jej czele stoi Przewodniczący wybierany na
pierwszym posiedzeniu Komisji przez jej członków.
20. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolna nad całością działalności Stowarzyszenia, w tym przynajmniej raz do roku nad
działalnością finansową,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami i uwagami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
c) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu dotyczących członków osobiście,
d) rozpatrywanie odwołań od decyzji o usunięciu z listy członków.
21. 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.

Rozdział 5 - Majątek i fundusze
§5
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości, prawa majątkowe oraz fundusze.
2. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
b) wpływy z działalności statutowej,
c) dochody z majątku i kapitału (odsetek, lokat, akcji) Stowarzyszenia,
d) dotacje, darowizny, zapisy, spadki,
e) subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych i grantów.
3. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia.
4. Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczona jest na cele statusowe i nie może zostać
podzielona między członków, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej i pracowników.
5. Zabronione jest:
 udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w
stosunku do jego członków, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub pracowników,
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oraz osób, z którymi członkowie, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz
pracownicy Stowarzyszenia 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",
 przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków Zarządu i Komisji
Rewizyjnej 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;
 wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków Zarządu i
Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu
statutowego;
 zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub pracownicy oraz ich osoby
bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.
Rozdział 6 - Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§6
1. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia musi zapaść na
Walnym Zebraniu członków, wymaga ona kwalifikowanej większość 2/3 członków przy
obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku podjęcia decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie decyduje o
dalszym przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia oraz powołuje Komisję Likwidacyjną.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w
Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku
(Dz. U. 1989 Nr.20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).
Rozdział 7 - Postanowienia końcowe
§7
1. Prawo do wykładni niniejszego statutu przysługuje tylko Walnemu Zebraniu członków
Stowarzyszenia.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o
Stowarzyszeniach.
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