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Rozdział I. Postanowienia ogólne. 

	
§ 1 

	
1. Stowarzyszenie, którego działalność reguluje niniejszy statut nosi nazwę: „Podolog 24”. W dalszych 

postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem. 
	

§ 2 
	
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest zawiązane na czas nieokreślony. 
2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustaw: Prawo o stowarzyszeniach, Prawo o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu. 
 

§ 3 
	
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Sulechów. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z 

poszanowaniem tamtejszego prawa. 
3. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, międzynarodowymi oraz zagranicznymi 

organizacjami, a także pozostawać członkiem tych organizacji. 
	

§ 4 
	
Działalność stowarzyszenia oparta jest na społecznej pracy jego członków. Do prowadzenia swoich działań 
stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 

 
§ 5 

	
Symbol graficzny stowarzyszenia w kształcie ustalonym w drodze uchwały Walnego Zebrania pozostaje 
własnością Dariusza Muskały i nie może być wykorzystywany bez jego wiedzy oraz zgody. 

 
Rozdział II. Cele i sposoby realizacji. 

 
§ 6 

 
Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest wielowymiarowe wspieranie podologów, edukacja i uświadamianie 
społeczeństwa w tym zakresie  

 
§ 7 

 
Cel Stowarzyszenia realizowany jest poprzez: 

a) organizację i uczestnictwo w wydarzeniach z dziedziny podologii; 
b) organizację spotkań, warsztatów, prezentacji, wykładów, seminariów, prelekcji z różnych dziedzin 

związanych z podologią; 
c) współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami o podobnych założeniach 

programowych; 
d) wymianę doświadczeń oraz integrację środowisk podologicznych; 
e) pozyskiwanie źródeł finansowania przedsięwzięć stowarzyszenia; 
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f) prowadzenie działalności pożytku publicznego ze szczególnym uwzględnieniem zadań w zakresie 
podologii;  

g) współpracę z mediami na rzecz popularyzacji przedsięwzięć stowarzyszenia, w tym promocja przez 
Internet; 

h) wspieranie działalności na rzecz rozwoju podologów oraz reprezentowanie ich interesów; 
i) Finansowanie, promowane, upowszechnianie pedologicznej działalności. 
j) Udzielanie pomocy finansowej na zakup sprzętu podulicznego jak i dofinansowanie szkoleń członków 

stowarzyszenia; 
k) tworzenie i gromadzenie infrastruktury technicznej służącej Stowarzyszeniu; 
l) wydawnictwo, publikowanie i archiwizacja materiałów stanowiących dorobek Stowarzyszenia; 
m) Prowadzenie działalności wydawniczej ( Biuletyny, gazety, książki itp. ) 
n) upowszechnianie poszanowania praw i wolności człowieka i obywatela, etyki zawodowej oraz 

profesjonalizmu w realizacji zadań z dziedziny podologii. 
o) produkcję filmów edukacyjnych; 
p) Inne działania realizujące cele statutowe. 
 

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia. 
 

§ 8 
 
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie 

członkiem wspierającym Stowarzyszenie. 
2. Stowarzyszenie posiada członków: 

a) zwyczajnych, 
b) wspierających, 
c) honorowych. 

 
§ 9 

 
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, która złoży pisemną deklarację woli przystąpienia do Stowarzyszenia. 
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później, niż w ciągu dwóch miesięcy 

od daty złożenia deklaracji. 
3. Członkowie zwyczajni mają prawo: 

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia; 
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia; 
c) udziału w zebraniach, wykładach, spotkaniach warsztatowych oraz imprezach organizowanych 

przez Stowarzyszenie; 
d) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia. 

4. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów, w tym uczestniczenia 

w Walnym Zebraniu Członków; 
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia; 
c) regularnego opłacania składek. 

 
§ 10 

 
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna lub prawna, deklarująca pomoc 

finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. 
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2. Statut członka wspierającego uzyskuje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały 
Zarządu podjętej nie później, niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. 

3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania 
statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

 
§ 11 

 
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w 

urzeczywistnianie celów Stowarzyszenia. 
2. Statut członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub co najmniej 5 

członków Stowarzyszenia. 
3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich. 
 

§ 12 
 

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego. Mogą brać 
udział w statutowych władzach Stowarzyszenia z głosem doradczym. Poza tym posiadają takie prawa, jak 
członkowie zwyczajni. 

 
§ 13 

 
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:  

a) pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, złożonej na ręce Zarządu;  
b) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;  
c) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;  
d) wykluczenia przez Zarząd;  

2. Wykluczenie przez Zarząd może się odbyć: 
a) z powodu, nieprzestrzegania postanowień statutu, uchwał władz Stowarzyszenia lub działania 

na szkodę Stowarzyszenia; 
b) z powodu nieuzasadnionego uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia; 
c) z powodu nieopłacenia składek członkowskich za okres 6 miesięcy; 
d) na pisemny wniosek pięciu członków Stowarzyszenia; 

3. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków lub pozbawienia członkostwa w 
Stowarzyszeniu zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w 
terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym 
Walnym Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 

 
Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia. 

 
§ 14 

 
Władzami Stowarzyszenia są: 

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

§ 15 
 
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata.  
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2. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia dokonywany jest przez Walne Zebranie 
Członków w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. Walne Zebranie Członków może 
zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.  

3. W przypadku, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, 
uzupełnienie może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który 
uległ zmniejszeniu. W trybie tym powołać można nie więcej niż połowę składu organu. 

 
§ 16 

 
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata.  
2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością 

głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku 
równej liczby głosów decyduje głos:  

a) przewodniczącego obrad przy uchwałach Walnego Zebrania Członków;  
b) prezesa Zarządu przy uchwałach Zarządu;  
c) przewodniczącego komisji przy uchwałach Komisji Rewizyjnej. 

 
Walne Zebranie Członków. 

 
§ 17 

 
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Biorą w nim udział:  

a) członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym;  
b) członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym oraz zaproszeni goście. 

2. W przypadku, gdy w Walnym Zebraniu Członków uczestniczy mniej, niż połowa członków 
Stowarzyszenia, zwołuje się zebranie w drugim terminie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia 
zwołania Walnego Zebrania Członków. 

3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne, bądź nadzwyczajne. 
4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co trzy lata, 

jako sprawozdawczo-wyborcze w terminie do 30 czerwca. Termin, miejsce i proponowany porządek 
obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed 
terminem Walnego Zebrania Członków.  

5. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:  

a) z własnej inicjatywy;  
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,  
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia 
wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

 
§ 18 

 
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

a) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia; 
b) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia; 
c) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej; 
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia; 
e) rozpatrywanie odwołań do uchwał Zarządu; 
f) uchwalanie wysokości składek członkowskich; 
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g) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego; 
h) uchwalanie regulaminów pracy Zarządu oraz komisji Rewizyjnej; 
i) uchwalanie zmian statutu; 
j) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku; 
k) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz 

Stowarzyszenia. 
 

Zarząd. 
 

§ 19 
 
1. Zarząd powołany jest do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego 

Zebrania Członków. 
2. Zarząd jest uprawniony do reprezentacji Stowarzyszenia. 
3. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, 

wiceprezesa i skarbnika. 
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.  
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes. Tryb posiedzeń Zarządu ustala regulamin pracy Zarządu 

uchwalony przez Walne Zebranie Członków. 
 

§ 20 
 
Do kompetencji Zarządu należy: 

a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia; 
b) składanie oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia; 
c) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków; 
d) składanie rocznych sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków; 
e) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia; 
f) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej, 
g) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu; 
h) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia; 
i) zwoływanie Walnego Zebrania Członków; 
 

Komisja Rewizyjna. 
 

§ 21 
 
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania wewnętrznej kontroli nad działalnością 

Stowarzyszenia. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego i sekretarza wybieranego na 

pierwszym posiedzeniu Komisji. Tryb posiedzeń Komisji ustala regulamin pracy Komisji uchwalony 
przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 
Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 
 

§ 22 
 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
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a) kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia; 
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń dokonanych podczas przeprowadzenia 

kontroli; 
c) składanie wniosków z przeprowadzonej kontroli na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną 

działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia; 
d) wnioskowanie do Walnego Zebrania członków o udzielenie absolutorium Zarządowi; 
e) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu, w razie jego bezczynności; 
f) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków. 
 

§ 23 
 
1. Dla ważności w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania 

pełnomocnictw wymagany jest podpis prezesa. 
2. Czynności, o których mowa w punkcie 1 może dokonywać też wiceprezes, ale wyłącznie na podstawie 

pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez prezesa. 
 

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa. 
 

§ 24 
 
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:  

a) składki członkowskie i inne świadczenia obowiązujące w Stowarzyszeniu;  
b) darowizny, zapisy, spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej oraz ze sponsoringu; 
c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty;  
d) dochody pochodzące z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie.  

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
3. Majątkiem Stowarzyszenia dysponuje i zarządza Zarząd. 
 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe. 
 

§25 
 
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną 
większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

 
§26 

 
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną 

większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego 

likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 
 

§ 27 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia Prawo o 
stowarzyszeniach 
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Komitet Założycielski  

...................................................................... 
 

...................................................................... 
 

...................................................................... 


