
STATUT 

Stowarzyszenia Drogami Tischnera 

(uchwalony na zebraniu założycieli Stowarzyszenia, w dniu 20.07.2002 w Starym Sączu.  

Uchwała nr 1/2002 r., ze zmianami z dnia 10. 10. 2002r. oraz ze zmianami z 11.02.2006r.) 

   

 

 

Postanowienia Ogólne     

§ 1 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Drogami Tischnera”, zwane w dalszym ciągu Stowarzyszeniem.  

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem samorządnym i samodzielnie kształtuje swój program.  

3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

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

Stowarzyszeniach (tj. Dz. U. Nr 79 poz. 855 z 1991 roku) oraz niniejszego Statutu. 

 

§ 2 

1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą Rogoźnik 53a/2; 34-471 

Ludźmierz; woj. Małopolskie. 

2. Stowarzyszenie może również działać poza granicami kraju, po uzyskaniu zezwolenia 

właściwych miejscowo władz. 

3. Swoją działalność opiera na pracy społecznej członków, zrzeszonych w Kołach.  

4. Stowarzyszenie współpracuje z organami państwowymi, podmiotami gospodarczymi, 

organizacjami społecznymi, osobami fizycznymi, fundacjami. 

5. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym 

celu działania.  

6. Czas działania Stowarzyszenia nie jest ograniczony. 

§ 3 

1. Stowarzyszenie posiada pieczęć: 

Stowarzyszenie: „Drogami Tischnera” 

Rogoźnik 53 a 

34-471 Ludźmierz 

tel. (prefix) 18 265 55 66 



2. Stowarzyszenie może nadawać tytuły honorowe i wyróżnienia na zasadach ustalonych w 

odrębnej uchwale Stowarzyszenia. 

§ 4 

1. Stowarzyszenie celem realizacji swych Statutowych celów może powoływać inne jednostki 

organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych. 

         

Cele i środki działania     

§ 5 

Celami Stowarzyszenia są: 

1. Rozwijanie współpracy pomiędzy placówkami, podmiotami i innymi organizacjami 

noszącymi imię księdza profesora Józefa Tischnera, a także osobami fizycznymi, których cele 

zbliżone są do celów działania Stowarzyszenia; 

2. Udzielanie pomocy placówkom, podmiotom i innym organizacjom noszącym imię księdza 

profesora Józefa Tischnera, jeżeli powstanie taka konieczność; 

3. Upowszechnianie myśli księdza Józefa Tischnera przede wszystkim wśród młodzieży; 

4. Tworzenie fundacji i innych form wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych w 

dziedzinie oświaty i wychowania.  

 

§ 6 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. Stałą współpraca i wzajemną pomoc pomiędzy członkami Stowarzyszenia; 

2. Organizowanie zjazdów, sesji naukowych, imprez kulturalnych, konkursów, spotkań, 

wycieczek, rajdów; 

3. Gromadzenie funduszów poprzez prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód 

musi być przeznaczony do realizacji celów statutowych; 

4. Działalność wydawniczą; 

5. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów zrzeszenia. 

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki     

§ 7 

1. Przynależność do Stowarzyszenia jest dobrowolna.  

2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a) członków zwyczajnych, 

b) członków wspierających, 

c) członków honorowych.  

§ 8 

1. Członkiem zwyczajnym może zostać każdy, kto wyraża chęć uczestnictwa w działaniach i 

realizacji celów Stowarzyszenia.  



2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Koła Stowarzyszenia na podstawie pisemnej 

deklaracji kandydata, podpisanej przez dwóch członków zwyczajnych, wprowadzających.  

3. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

a) stosować się do postanowień Statutu, 

b) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia, 

c) dbać o dobre imię Stowarzyszenia; 

d) opłacać składki członkowskie. 

§ 9 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, wspomagająca finansowo lub 

w inny sposób działalność Stowarzyszenia.  

§ 10 

1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu, 

osobom szczególnie związanym z księdzem profesorem Józefem Tischnerem oraz 

zasłużonym dla Stowarzyszenia.  

2. Członkowie honorowi Stowarzyszenia mają takie same prawa i obowiązki jak członkowie 

zwyczajni, z wyjątkiem obowiązku wnoszenia opłat (wpisowego i składek). 

§ 11 

1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności 

Stowarzyszenia, korzystania z usług i pomocy Stowarzyszenia zgodnie z przyjętymi zasadami 

oraz zabierania głosu we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia.  

 

§ 12 

1. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w przypadku: 

a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia wyrażonego na piśmie; 

b) skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek przez okres sześciu miesięcy 

po uprzednim upomnieniu; 

c) wykluczenia za działalność sprzeczną ze Statutem Stowarzyszenia oraz Uchwałami 

Stowarzyszenia  lub działalność na jego szkodę; 

d) utraty zdolności do czynności prawnych; 

e) śmierci członka  

2. Członkostwo honorowe ustaje na skutek: 

a) dobrowolnego zrzeczenia się, 

b) pozbawienia tej godności uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków na wniosek 

Zarządu.  

c) Uchwałę o skreśleniu lub wykluczeniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek 

Komisji Rewizyjnej. 

3. Członkowi przysługuje prawo odwołania się od Uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawie 

skreślenia lub wykluczenia do Walnego Zgromadzenia Delegatów. 

 

 



Struktura organizacyjna Stowarzyszenia     

     

§ 13 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia są Terenowe Koła, tworzone przez 

Zarząd Stowarzyszenia w drodze Uchwały.  

2. Koło nie może liczyć mniej niż 5 członków.  

3. Można być członkiem tylko jednego Koła.  

4. Władze Koła stanowią: 

a) Zebranie Członków Koła. 

b) Zarząd Koła. 

5. Zebranie Członków Koła musi się odbyć przynajmniej raz w roku.  

6. Do kompetencji zebrania Koła należy: 

a) wybór Zarządu Koła, 

b) zatwierdzenie planów pracy Koła, 

c) ocena działalności Zarządu Koła, 

d) wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Kół.  

 

7. Zarząd Koła składa się z przewodniczącego, sekretarza i skarbnika oraz 1-3 członków, 

wybieranych przez zebranie członków Koła na okres 3 lat.  

8. W Kołach liczących mniej niż 10 członków Zarząd może składać się tylko  

z Przewodniczącego i Sekretarza.  

9. Zarząd Koła ma prawo powołać do życia Młodzieżowe Oddziały Stowarzyszenia, działające 

przy Kołach na podstawie przez siebie opracowanego Regulaminu, zatwierdzonego przez 

Zarząd Stowarzyszenia.  

10. Zarząd Koła zobowiązany jest do wyznaczenia opiekuna Młodzieżowego Oddziału 

Stowarzyszenia.  

11. Członkowie Młodzieżowych Oddziałów Stowarzyszenia mogą uczestniczyć w Zebraniach 

Kół jedynie z głosem doradczym. 

§ 14 

1. Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zgromadzenie Delegatów. 

b) Zarząd Stowarzyszenia. 

c) Komisja Rewizyjna.  

2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata.  

§ 15 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Delegatów.  

2. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów udział biorą: 

a) członkowie Zarządu Stowarzyszenia, 

b) delegaci Kół wybierani na 3 lata przez Zebranie Członków Koła po 1 delegacie na 

każde rozpoczęte 10 członków, 

c) delegaci wybierani na 3 lata przez Zebranie Członków nienależących do żadnego z 

Kół Terenowych, po 1 delegacie na każde 10 osób.   

3. Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  



4. Walne Zgromadzenie jest prawomocne przy obecności przynajmniej ½  delegatów. 

§ 16 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów w jawnym 

głosowaniu.  

§ 17 

1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz na trzy lata.  

2. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia wraz z proponowanym porządkiem obrad 

Zarząd powiadamia wszystkich swoich członków pisemnie, listem poleconym lub każdym 

skutecznym sposobem, co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.  

3. Z zastrzeżeniem §17 ust.4 Statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków 

Stowarzyszenia władne jest do podejmowania Uchwał w obecności, co najmniej połowy 

uprawnionych delegatów.  

4. W przypadku braku quorum Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Zarząd 

Stowarzyszenia wyznacza drugi termin Walnego Zgromadzenia nie wcześniej niż po upływie 

½ godziny od pierwszego terminu Walnego Zgromadzenia, po czym może ono skutecznie 

obradować bez względu na liczbę członków.  

5. W drugim terminie Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest władne do 

podejmowania Uchwał, z wyjątkiem spraw dotyczących: 

a) zmian w Statucie Stowarzyszenia; 

b) rozwiązania Stowarzyszenia.  

6. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia obradujące w drugim terminie zgodnie z §17, 

ust.4, może podejmować uchwały wyłącznie w sprawach określonych w porządku obrad, 

zamieszczonych w zawiadomieniach.  

§ 18 

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia: 

a) z własnej inicjatywy, 

b) na pisemny, uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej  

 

§ 19 

1. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia należy: 

a) Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, których kadencja trwa 3 lata. 

b) Nadawanie na wniosek Zarządu członkostwa honorowego Stowarzyszenia. 

c) Podejmowanie Uchwał o zmianie Statutu Stowarzyszenia. 

d) Uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia. 

e) Uchwalanie kierunków pracy Stowarzyszenia oraz wytycznych programowych. 

f) Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

g) Uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz zatwierdzanie 

wytycznych finansowych. 

h) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

i) Podejmowanie Uchwał w sprawach przedłożonych przez Zarząd, Komisję rewizyjną i 

delegatów. 

j) Podejmowanie innych Uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia.  



2.    Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych. 

§ 20 

1. Zarząd składa się z 5 do 9 osób, spośród których samodzielnie wybiera prezesa, 

wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członka.  

2. Zarząd Stowarzyszenia może dokooptować do swojego składu nowych członków w miejsce 

członków ustępujących.  

3. Zarząd ma prawo w okresie kadencji dokooptować do swojego składu 4 członków.  

§ 21 

1. Zarząd jest organem kierowniczym i wykonawczym w zakresie bieżącej działalności 

Stowarzyszenia.  

§ 22 

1. Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy: 

a) Reprezentowanie Stowarzyszenia wobec władz i innych osób. 

b) Zwoływanie walnych Zgromadzeń. 

c) Sporządzanie wniosków na Walne Zgromadzenie. 

d) Sporządzanie rocznych planów pracy Zarządu, projektów preliminarzy budżetowych oraz 

sprawozdań z działalności Zarządu i całego Stowarzyszenia. 

e) Wykonywanie Uchwał Walnych Zgromadzeń.  

§ 23 

1. Prezes Stowarzyszenia lub upoważniona przez niego osoba reprezentują Stowarzyszenie na 

zewnątrz. 

§ 24 

1. Uchwały Zarządu są prawomocne przy obecności przynajmniej ½ członków Zarządu.  

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równości głosów 

rozstrzyga Prezes Zarządu lub w przypadku jego nieobecności, upoważniona przez niego 

osoba. 

§ 25 

1. Organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna, składająca się z 3 

osób, spośród których wybiera się Przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.  

2. Zarząd Stowarzyszenia może dokooptować do składu Komisji Rewizyjnej nowych członków 

w miejsce członków ustępujących.  

3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

a) Wykonywanie, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności 

Stowarzyszenia pod względem celowości, prawidłowości oraz zgodności z 

prawem, postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia ze 

szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej. 

b) Dokonywania na posiedzeniach Zarządu Głównego Stowarzyszenia oceny jego 

działalności oraz zgłaszanie wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli. 

c) Składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań ze wszystkich własnych 

czynności oraz przedłożenie wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego 

Zarządu Głównego Stowarzyszenia.  



4. Komisja Rewizyjna ma prawo do: 

a) Wglądu w całokształt każdej działalności prowadzonej przez Stowarzyszenia i jego 

organy. 

b) Żądania wyjaśnień w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia od 

członków Stowarzyszenia. 

c) Uczestnictwa z głosem doradczym w zebraniach wszystkich organów 

Stowarzyszenia. 

 

Fundusze i majątek Stowarzyszenia     

§ 26 

1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się: 

a) wpisowe i składki członkowskie; 

b) dotacje; 

c) darowizny, spadki i zapisy; 

d) dochody z działalności gospodarczej; 

e) dochody z ofiarności publicznej; 

f) dochody z majątku Stowarzyszenia.  

 

1. Stowarzyszenie opiera swą gospodarkę finansową na planie budżetowym zgodnie z 

wytycznymi Walnego Zgromadzenia Członków.  

2. Preliminarze i plany przyjmowane są przez Zarząd i zatwierdzane w trybie określonym przez 

obowiązujące przepisy.  

3. Majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd.  

4. Oświadczenia w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwie osoby: prezes lub 

vice prezes Stowarzyszenia oraz skarbnik. 

 

Postanowienia końcowe     

§ 27 

1. Uchwałę o uchwaleniu nowego statutu, jego zmianie lub rozwiązaniu Stowarzyszenia 

podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów zwykłą większością głosów przy obecności, co 

najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.  

 

§ 28 

1. Wraz z uchwałą o rozwiązaniu się Stowarzyszenia – Walne Zgromadzenie Członków 

podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i określeniu sposobu jego 

likwidacji.  

2. Uchwała w sprawie przeznaczenia majątku Stowarzyszenia wymaga zatwierdzenia przez 

władzę rejestracyjną.  

 

 



§ 29 

1. W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie ogólnie obowiązujące 

przepisy Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach. 

 

Tryb Powoływania Kół Terenowych 

Uchwała nr 3/2003 Zarządu Stowarzyszenia: „Drogami Tischnera” z dnia 5 stycznia 2003  roku 

dotycząca trybu powoływania Kół Terenowych Stowarzyszenia. 

§1 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 6 stycznia 2003 roku. 

§2 

1. Koła tworzone są przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze Uchwały, po uprzednim 

rozpatrzeniu pisemnego wniosku (załącznik nr1) minimum 5 osób zainteresowanych jego 

utworzeniem. 

2. Wraz z Uchwałą o powołaniu Koła Terenowego Zarząd Stowarzyszenia przekazuje do 

siedziby Koła Terenowego deklaracje jej członków. 

3. Po powołaniu Koła jego członkowie założyciele przeprowadzają wybory do władz Koła 

zgodnie z §7 Statutu Stowarzyszenia. Po zebraniach wyborczych  kopie protokołu zostaną 

przesłane na adres Zarządu Stowarzyszenia. 

4. Zarządy Kół Terenowych, zobowiązane są do przekazywania Zarządowi Głównemu aktualnej 

listy członków Koła wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku. 

5. Wpisowe oraz 50% składek członkowskich zostanie przekazane na konto Zarządu Głównego 

Stowarzyszenia (z rozliczeniem rocznym do dnia 31 stycznia każdego roku), 

a) a pozostałe 50% składek, Koła mogą przeznaczyć na realizację własnych pomysłów 

związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia. 

6. Koła mogą drogą pisemną, zwracać się do Zarządu o pomoc w realizacji ciekawych 

pomysłów i ten w miarę posiadanych środków może te pomysły dofinansowywać. 

7. Koła terenowe zgodnie z §13 Statutu mogą powoływać Młodzieżowe Oddziały 

Stowarzyszenia działające przy Kołach. Jednak muszą mieć one wyznaczonego opiekuna a 

od niepełnoletnich członków nie można pobierać składek członkowskich. 

8. Przynależność do Kół nie jest obowiązkowa. Nowi członkowie wypełniają deklaracje 

członkowskie (załącznik nr 2) w Kołach, bądź bezpośrednio w Zarządzie Głównym. W takim 

przypadku wpisowe oraz składki członkowskie odprowadzane są bezpośrednio do Zarządu 

Głównego Stowarzyszenia. 


