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STATUT 

TOWARZYSTWA INICJATYW SPOŁECZNYCH „GAMA” 

Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone   

Uchwałą Nadzwyczajnego Zjazdu Towarzystwa z dnia 08 lutego 2016 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

1. Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „GAMA” w dalszych postanowieniach statutu 

zwane jest Towarzystwem.  

2. Siedzibą Towarzystwa jest gmina Trzebownisko. 

3. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji 

celów statutowych Towarzystwa może działać na terenie innych państw z 

poszanowaniem tamtejszego prawa.  

4. Towarzystwo jest stowarzyszeniem zawiązanym na czas nieograniczony. Posiada 

osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach 

(Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.  

5. Towarzystwo może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o 

podobnych celach.  

6. Działalność Towarzystwa oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. 

Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 

  

Rozdział II 

Cele i środki działania 

 

7. Celem Towarzystwa jest działanie na rzecz następujących zadań pożytku publicznego:  

a) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

b) wspomaganie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości; 

c) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; 

d) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy 

i zagrożonych zwolnieniem; 

e) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

f) działalność na rzecz wyrównania szans społeczności wiejskiej, szczególnie 

młodzieży; 

g) działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

h) działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 

i) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 

j) działania na rzecz mniejszości narodowych; 

k) wspieranie rozwoju obszarów wiejskich; 

l) wspieranie rozwoju agrobiznesu; 

m) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich; 

n) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami; 

o) promocja i organizacja wolontariatu. 

p) udzielanie pomocy społecznej osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trud-
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nych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać , wykorzystując 

własne uprawnienia, zasoby i możliwości.  

8. Towarzystwo realizuje swe cele poprzez:  

a) udział w przygotowaniu i realizacji programów i projektów, których charakter 

jest zbieżny z celami Towarzystwa; 

b) prowadzenie działalności doradczej i szkoleniowej w zakresie zgodnym z 

celami Towarzystwa; 

c) organizowanie zebrań, szkoleń, konferencji, seminariów i sympozjów o 

tematyce zgodnej z celami Towarzystwa; 

d) tworzenie systemu informacji; 

e) wydawanie materiałów informacyjnych, szkoleniowych, podręczników i 

innych opracowań zgodnych z celami Towarzystwa; 

f) organizowanie i prowadzenie badań, studiów i prac naukowych z zakresu 

zbieżnego z celami Towarzystwa; 

g) prowadzenie projektów publicystycznych, wydawniczych, marketingowych i 

reklamowych w obszarach działalności Towarzystwa; 

h) współpracę z administracją rządową i samorządową oraz organizacjami 

pozarządowymi w zakresie wspierania inicjatyw społecznych; 

i) współpracę z organizacjami rządowymi i pozarządowymi oraz organizacjami 

zagranicznymi w zakresie pozyskiwania środków dla realizacji projektów w 

obszarze działania Towarzystwa; 

j) wolontariat. 

 

Rozdział III  

Członkowie – prawa i obowiązki 

 

9. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być 

jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.  

10. Towarzystwo posiada członków:  

a) zwyczajnych,  

b) wspierających,  

c) honorowych. 

11. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każda osoba fizyczna, która:  

a) spełnia warunki określone w art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 

Prawo o stowarzyszeniach, 

b) złoży pisemną deklarację działalności na rzecz celów Towarzystwa,  

c) przedstawi pisemną rekomendację dwóch członków zwyczajnych 

Towarzystwa.  

12. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie 

uchwały Zarządu Towarzystwa.  

13. Członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna i prawna 

deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów 

Towarzystwa.  

14. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie 

uchwały Zarządu.  

15. Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba fizyczna, która wniosła 

wybitny wkład w działalność i rozwój Towarzystwa.  

16. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek, co 

najmniej 10 członków Towarzystwa.  
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17. Członkowie zwyczajni mają prawo:  

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Towarzystwa,  

b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Towarzystwa ,  

c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez 

Towarzystwo,  

d) zgłaszania wniosków w sprawie działalności Towarzystwa,  

18. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:  

a) brania udziału w działalności Towarzystwa i realizacji jego celów,  

b) przestrzegania statutu i uchwał władz Towarzystwa,  

c) regularnego opłacania składek.  

19. Składki członkowskie, których wysokość ustala Zjazd Towarzystwa należy wpłacać 

      do 31 grudnia każdego roku.  

20. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa 

wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach 

Towarzystwa, poza tym posiadają takie prawa, jak członkowie zwyczajni.  

21. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 

przestrzegania statutu oraz uchwał władz Towarzystwa.  

22. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.  

23. Utrata członkostwa następuje na skutek:  

a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,  

b. uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków w przypadku 

i. łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Towarzystwa,  

ii. notorycznego uchylania się od udziału w pracach Towarzystwa, 

iii. działania na szkodę Towarzystwa,  

c. z powodu niepłacenia składek za okres pół roku, 

d. na pisemny wniosek trzech członków Towarzystwa, 

e. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,  

f. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne. 

24. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu 

przysługuje odwołanie do Zjazdu Towarzystwa w terminie 14 dni.  

      Uchwała Zjazdu Towarzystwa jest ostateczna.  

 

Rozdział IV  

Władze Towarzystwa 

 

25. Władzami Towarzystwa są:  

a) Zjazd Towarzystwa spełniający rolę Walnego Zgromadzenia Członków,  

b) Zarząd Towarzystwa,  

c) Komisja Rewizyjna.  

26. Członkowie wszystkich władz wybieralnych Towarzystwa powoływanie są na czas 

nieokreślony, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawny bezwzględną większością 

głosów.  

27. Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że 

dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. 

28. Zjazd Towarzystwa jest najwyższą władzą Towarzystwa. W Zjeździe Towarzystwa 

biorą udział:  

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,  
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b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni 

goście. 

29. Zjazd Towarzystwa może być zwyczajny i nadzwyczajny. 

30. Zjazd Towarzystwa zwyczajny jest zwoływany raz na rok przez Zarząd Towarzystwa. 

Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co 

najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.  

31. Zjazd Towarzystwa nadzwyczajny może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływany 

przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, 

co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa.  

32. Uchwały Zjazdu Towarzystwa zapadają bezwzględną większością głosów w 

obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne. 

33. Do kompetencji Zjazdu Towarzystwa należą:  

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Towarzystwa,  

b) uchwalanie zmian statutu,  

c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Towarzystwa,  

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,  

e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  

f) uchwalanie budżetu,  

g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych 

świadczeń na rzecz Towarzystwa, 

h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,  

i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa,  

j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków 

Towarzystwa lub jego władze,  

k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,  

l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego 

majątku,  

m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we 

wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz 

Towarzystwa. 

34. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Towarzystwa zgodnie z 

uchwałami Zjazdu Towarzystwa, reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.  

35. Zarząd składa się z 1 do 3 osób Prezesa Zarządu, Skarbnika, Wiceprezesa Zarządu  

powoływanych przez Zjazd Towarzystwa. Do reprezentowania Towarzystwa 

uprawniony jest każdy z Członków Zarządu samodzielnie. 

36. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół 

roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.  

37. Do kompetencji Zarządu należą:  

a) realizacja celów Towarzystwa,  

b) wykonywanie uchwał Zjazdu Towarzystwa,  

c) sporządzanie planów pracy i budżetu,  

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa ,  

e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku 

Towarzystwa,  

f) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,  

g) zwoływanie Zjazdu Towarzystwa,  

h) przyjmowanie i skreślanie członków.  

38. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 

Towarzystwa. 
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39. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego, zastępcy oraz 

sekretarza. Przewodniczącego wybiera Komisja spośród swoich członków. Komisja 

ma również prawo odwoływania z funkcji Przewodniczącego. 

40. Członek Komisji Rewizyjnej nie może: 

a) być członkiem Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

b) być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 

c) otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu 

uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż 

określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób 

kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. 

41. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

a) kontrolowanie działalności Zarządu,  

b) składanie wniosków z kontroli na Zjeździe Towarzystwa,  

c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Zjazdu Towarzystwa oraz zebrania 

Zarządu,  

d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Towarzystwa,  

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Zjeździe Towarzystwa.  

42. W razie, gdy skład władz Towarzystwa ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania 

kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, dokonywanej 

przez pozostałych członków organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można 

powołać nie więcej niż połowę składu organu. 

 

Rozdział V 

Majątek i fundusze 

 

43. 1. Majątek Towarzystwa powstaje:  

a) ze składek członkowskich,  

b) darowizn, spadków, zapisów,  

c) dotacji i ofiarności publicznej, 

d) wpływów z działalności statutowej, 

e) dochodów z majątku Towarzystwa, 

f) dotacji państwowych, samorządowych i innych jednostek organizacyjnych, 

g) pomocy międzynarodowej (jawnej) 

                  h)   dochody z działalności gospodarczej 

     43.2 Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służby wyłącznie realizacji celów 

statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 

44. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie 

Towarzystwa.  

45. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

46. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Towarzystwa 

podejmuje Zarząd.  

47. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli 

również w sprawach majątkowych, wymagany jest podpis jednego z Członków 

Zarządu samodzielnie. 

48. Dochód stowarzyszenia w całości wykorzystywany jest na działalność statutową, nie 

może być dzielony pomiędzy członków stowarzyszenia. 

49. Zabrania się: 
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a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem 

stowarzyszenia w stosunku do jej 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, 

b) przekazywania majątku stowarzyszenia 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, 

c) 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 

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w 

których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie organów lub 

pracownicy oraz ich osób bliskich. 

 

 

Rozdział VI 

Działalność gospodarcza 

50. Działalność gospodarczą Towarzystwo będzie prowadziło na ogólnych zasadach 

określonych w odrębnych przepisach, wyłącznie w rozmiarach służących realizacji 

celów statutowych. 

51.  Towarzystwo prowadzić będzie działalność gospodarczą w zakresie: 

a) pkd 47 handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi  

b) pkd 58 działalność wydawnicza 

c) pkd 62.0 działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki 

oraz działalność powiązana 

d) pkd 63 działalność usługowa w zakresie informacji 

e) pkd 68 działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 

f) pkd 69 działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe 

g) pkd 70 działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem 

h) pkd 73 reklama, badanie rynku i opinii publicznej 

i) pkd 74 pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 

j) pkd 78 działalność związana z zatrudnieniem 

k) pkd 79 działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz 

pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane 

l) pkd 81 działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i 

zagospodarowaniem terenów zieleni 

m) pkd 85 edukacja  

n) pkd 86 opieka zdrowotna 

o) pkd 93 działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna 

51a. Działalnością wiodącą Towarzystwa jest: Działalność pozostałych organizacji 

członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 94.99.Z) 

52. Towarzystwo może prowadzić działalność w każdym innym zakresie zgodnie z 

uchwałą Zarządu w celu realizacji celów Towarzystwa. 



 

 

 
Siedziba: 

Towarzystwo Inicjatyw Społecznych GAMA 

Łukawiec 265 G 

36-004 Łąka 

e-mail: biuro@gama.org.pl 

 

  KRS 0000288724 

NIP: 813-352-30-20 

 

Bank DnB Nord: 91 1370 1398 0000 1701 4957 9400 

www.gama.org.pl 
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53. W przypadku konieczności uzyskania koncesji i zezwoleń, Zarząd podejmie starania o 

ich uzyskanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

54. Działalność gospodarcza w imieniu Towarzystwa może podejmować Zarząd 

Towarzystwa. 

 

 

 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

 

55. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa 

podejmuje Zjazd Towarzystwa kwalifikowaną większością głosów (dwóch trzecich), 

przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.  

56. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Zjazd Towarzystwa, określa sposób 

jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa.  

57. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy 

prawa polskiego, a w szczególności przepisy Prawa o stowarzyszeniach oraz ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

    

 


