
STATUT STOWARZYSZENIA GÓRNIKÓW GMINY KLESZCZÓW 
„GWAREK BRUNATNY”

                                                      POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1.
1. Stowarzyszenie  Górników Gminy Kleszczów „Gwarek Brunatny” posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie może używać skrótu: ,, Gwarek Brunatny” – w dalszej części statutu zwane –

Stowarzyszeniem.
3. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną działającą non profit.
4. Stowarzyszenie  ,,Gwarek  Brunatny”  jest  kontynuatorem  tradycji  górniczych  w  Gminie

Kleszczów.
5. Stowarzyszenie wspiera inicjatywę honorowego krwiodawstwa.
6. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.  

  § 2.
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Gminy Kleszczów i Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Gmina Kleszczów.

§3.
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy ,, Prawo o Stowarzyszeniach” oraz niniejszego 
statutu.

§4.
Stowarzyszenie jest organizacją samorządną, opiera swoją działalność na pracy społecznej
swoich członków. Do prowadzenia swych  spraw może zatrudnić pracowników.

§5.
1. Stowarzyszeniu przysługuje prawo posiadania:

 godła,
 pieczęci,
 proporca stowarzyszenia,
 odznaki.

2. Posługiwanie  się  godłem,  proporcem  stowarzyszenia  i  odznaką  zastrzeżone  jest  dla
członków stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie używa pieczęci z nazwą stowarzyszenia.

                                    CELE I SPOSÓB DZIAŁANIA

§ 6.
              Celem działania Stowarzyszenia jest:

1. Organizowanie  obchodów  Dnia Górnika w dniu święta Patronki  Św. Barbary.
2. Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz tradycji górniczych.
3. Krzewienie  praktycznej  wiedzy  na  temat  górnictwa  poprzez  spotkania  i  wyjazdy

naukowo - techniczne do kopalń.
4. Wspieranie górników- emerytów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i nie są

w stanie jej przezwyciężyć wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
5. Popularyzacja honorowego krwiodawstwa, organizowanie akcji krwiodawczych.
6. Promocja Gminy Kleszczów
7. Integrowanie lokalnego środowiska górniczego.



8. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pokrewnymi organizacjami.
                                                               § 7.

         Dla osiągnięcia powyższych celów Stowarzyszenie – na podstawie odpowiednich                    
         przepisów, posiadanych  uprawnień oraz posiadanych możliwości – w szczególności ma 
         prawo do:

1. Współpracy z władzami  samorządowymi, państwowymi, osobami duchownymi, 
sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz osobami publicznymi.

2. Organizacji  imprez rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych, w tym kultywujących 
polskie tradycje  górnicze.

3. Zorganizowania uroczystości ,mszy w intencji górników i ich rodzin oraz spotkania przy
tradycyjnym „Krupnioku” w dniu patronki św. Barbary.

4. Organizowania akcji krwiodawczych, akcji na ratunek dla górników  potrzebujących 
takiej pomocy.

5. Uczestnictwa w uroczystościach organizowanych przez bratnie organizacje.
6. Prowadzenia innych form działalności, których zadaniem jest realizacja celów 

statutowych, takich jak strona internetowa Stowarzyszenia czy jego forum.

                                  CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
                                                                                   §8.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być  osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

                                                           §9.
           Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. Członków rzeczywistych.
2. Członków wspierających.
3. Członków Honorowych.

                                                                                    § 10.
1. Członkiem  rzeczywistym  może  być  osoba  fizyczna  posiadająca  pełną  zdolność  do

czynności   prawnych, nie pozbawiona praw publicznych i  akceptująca cele statutowe
Stowarzyszenia.

2. Członkiem  wspierającym  może  być  osoba  fizyczna  lub  prawna  zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub
rzeczową. Osoba prawna może działać w Stowarzyszeniu  przez swojego przedstawiciela.

3. Członkiem  Honorowym  Stowarzyszenia  może  zostać  osoba  fizyczna,  która  położyła
szczególne zasługi dla rozwoju Stowarzyszenia . Honorowe członkostwo nadaje Walne
Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na wniosek  Zarządu  Stowarzyszenia. 

4. Członków  rzeczywistych,  wspierających  przyjmuje  się  w  drodze  uchwały  Zarządu
Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji.  

                                                                    § 11.
1. Członek rzeczywisty ma prawo do: 

1) Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, 
2) Korzystania z wszelkich  uprawnień Stowarzyszenia w granicach obowiązujących 

w statucie,
3) Uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach i innych 

imprezach organizowanych przez władze  Stowarzyszenia, 



4) Noszenia odznak  Stowarzyszenia,
5) Wnoszenia  odwołania  do  Walnego  Zgromadzenia  Członków  Stowarzyszenia  od

uchwały Zarządu  Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia.  
2. Członek rzeczywisty zobowiązany jest do: 

1) Aktywnego  uczestniczenia  we  wszelkich  pracach  na  rzecz   Stowarzyszenia  przy
realizacji  celów  statutowych  Stowarzyszenia  w  ramach  co  najmniej  tylu  godzin
statutowych, których wymiar ustalany jest przez Zarząd Stowarzyszenia, 

2) Przestrzegania ściśle statutu i uchwał władz  Stowarzyszenia,
3) Płacenia składek i innych opłat zgodnie z ustalonymi zasadami ustanowionymi przez

władze Stowarzyszenia, 
4) Chronienia własności Stowarzyszenia jako wspólnego dobra. 

                                                                               § 12.
1. Członek wspierający posiada prawa określone w § 11 ust. 1 pkt. 2-5,  z wyjątkiem czynnego 

i biernego prawa wyborczego. 
2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach

Stowarzyszenia. 
3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych 

świadczeń oraz przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 
4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich. 

                                                                                 § 13.
1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek: 

1) Dobrowolnej  rezygnacji  z  przynależności  do  Stowarzyszenia,  zgłoszonej  na  piśmie
Zarządowi   Stowarzyszenia,  po  uprzednim  uregulowaniu  składek  członkowskich  
i innych zobowiązań, 

2) Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, 
3) Skreślenia  z  listy  członków  z  powodu  nieusprawiedliwionego  zalegania  z  opłatą

składek lub innych zobowiązań przez okres przekraczający  1 rok, 
4) Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego

karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych. 
2. W przypadkach określonych w § 13 ust. 1  orzeka Zarząd Stowarzyszenia. 
3. Członkowie, którzy wystąpili  ze Stowarzyszenia lub zostali  skreśleni,  mogą być ponownie

przyjęci po złożeniu deklaracji. Decyzję o tym podejmuje Zarząd  Stowarzyszenia.

                                                  STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 14.

Władzami Stowarzyszenia są: 
1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, 
2. Zarząd Stowarzyszenia, 
3. Komisja Rewizyjna. 
                                                                                      § 15.

a.1.Kadencja Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej  trwa 4 lata. 
a.2.Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym i  zapadają zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków,
ile przepisy szczegółowe Statutu nie stanowią inaczej. Zebrani mogą uchwalić głosowanie tajne. 



a.3.Uchwały  mogą być  podjęte,  jeżeli  wszyscy  członkowie  zostali  prawidłowo powiadomieni  
o głosowaniu. 

§ 16.
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, 
władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu. Liczba dokooptowanych członków nie może 
przekroczyć  1/2 liczby członków pochodzących z wyboru. 

             WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
                                                                                 § 17.
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków  Stowarzyszenia. 
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia biorą udział: 

1) z głosem stanowiącym – członkowie rzeczywiści i honorowi, 
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający i zaproszeni goście. 

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków poprzez umieszczenie
    informacji na stronie internetowej  co najmniej na 14 dni przed  terminem Walnego Zgromadzenia
    Członków Stowarzyszenia.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zapadają przy obecności: 

1) w pierwszym terminie – 2/3 liczby członków określonej w § 15 ust. 2 , 
2) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego
terminu  –  zwykłą  większością  głosów  bez  względu  na  liczbę  obecnych  członków
uprawnionych do głosowania. 

§ 18.
1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwołuje się jeden raz w roku
w  terminie   do  30  czerwca,  Sprawozdawczo  –  wyborcze  Walne  Zgromadzenie  Członków
Stowarzyszenia co 4 lata w terminie  do 30 czerwca danego roku wyborczego.

3. Obradami  Walnego  Zgromadzenia  Członków  Stowarzyszenia  kieruje  Przewodniczący
Zgromadzenia. 

4. Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Członków  Stowarzyszenia  może  być  zwołane  w
dowolnym terminie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 
5. Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Członków  Stowarzyszenia  zwołuje  Zarząd
Stowarzyszenia: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 

3) na umotywowane żądanie co najmniej 1/5 części członków Stowarzyszenia, 
4) w razie ustąpienia, wykluczenia lub śmierci Prezesa Stowarzyszenia. 

6. W przypadkach określonych w ust. 6 pkt. 2, 3 i 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia odpowiedniego
wniosku Zarządowi Stowarzyszenia lub zdarzenia. 

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia obraduje wyłącznie nad sprawami,
dla których zostało zwołane. 

                                                                                        § 19.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w szczególności należy: 

1. Uchwalenie statutu i jego zmian. 



2. Rozpatrywanie  i  zatwierdzanie  sprawozdań  władz  Stowarzyszenia  oraz  udzielanie
absolutorium ustępującemu Zarządowi  Stowarzyszenia. 

3. Wybór Prezesa Stowarzyszenia. 
4. Wybór i odwołanie Zarządu Stowarzyszenia odbywa się przez Walne Zgromadzenie Członków

Stowarzyszenia  za  wyjątkiem  pierwszego  Zarządu,  który  jest  wybierany  przez  Zebranie
Założycielskie Stowarzyszenia. 

5. Wybór Komisji Rewizyjnej. 
6. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu Stowarzyszenia oraz

rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego
władze. 

7. Nadawanie godności członka honorowego. 
8. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeniesienia jego majątku.
9. Ustalenie wysokości składki członkowskich.

ZARZĄD  STOWARZYSZENIA
§ 20.

1. Zarząd  Stowarzyszenia  kieruje  całokształtem  działalności  Stowarzyszenia,  zgodnie  

z uchwałami  Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia ,reprezentuje go na zewnątrz

i ponosi    odpowiedzialność  przed Walnym Zgromadzeniem Członków Stowarzyszenia.

2. Zarząd Stowarzyszenia  składa się z  co najmniej  5 członków. W skład Prezydium wchodzą

Prezes Stowarzyszenia, Wiceprezes Stowarzyszenia, Sekretarz, Skarbnik, członek/członkowie.

3. Prezes kieruje działalnością Stowarzyszenia między posiedzeniami Zarządu Stowarzyszenia.

4. Zarząd  Stowarzyszenia  ma  prawo dodatkowo  tworzyć  Komisje  problemowe  i  powoływać

przewodniczących. Przewodniczący Komisji biorą udział w zebraniach Zarządu Stowarzyszenia

na zaproszenie. Członków Komisji powołuje Zarząd Stowarzyszenia.

5.  Zebrania Zarządu  Stowarzyszenia  odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4

razy w roku.

6. Przy  podejmowaniu  uchwał  Zarządu  Stowarzyszenia,  w  przypadkach  równości  głosów

decydujące znaczenie ma głos Prezesa.

                                                                                    §21.
Do  zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:
1. Realizacja  celów  Stowarzyszenia  oraz  uchwał  Walnego  Zgromadzenia  Członków

Stowarzyszenia.
2. Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia.
3. Opracowywanie  okresowych  planów  działalności  na  podstawie  wytycznych  zawartych  

w uchwale Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
4. Zarządzanie funduszami Stowarzyszenia.
5. Ustalanie preliminarzu i budżetu na rok następny.
6. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, przyjmowanie i skreślanie.
7. Prowadzenie dokumentacji  członkowskiej.
8. Wnioskowanie o nadanie członkostwa honorowego.
9. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.



10. Przygotowywanie  sprawozdań  i  wniosków  dla  Walnego  Zgromadzenia  Członków
Stowarzyszenia.

11. Wszystkie sprawy nie oddane przez statut pozostają w gestii Zarządu Stowarzyszenia.
                                                                                    § 22.
 Postanowienie  Zarządu  Stowarzyszenia  obowiązuje  wszystkich  członków  Stowarzyszenia.  Od

postanowienia  Zarządu  Stowarzyszenia   członek  ma  prawo  do  odwołania  się  do  najbliższego

Walnego  Zgromadzenia  członków  Stowarzyszenia,  jednak  do  chwili  jego  odbycia  decyzja  jest

obowiązująca.

§ 23.

W  stosunku  do  osób  zatrudnionych  przez  Stowarzyszenie,  Prezes  wypełnia  wszystkie  prawa  i

obowiązki związane ze stosunkiem pracy i z tego tytułu stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu

Pracy.

                                                            KOMISJA REWIZYJNA
§24.

a.1.Komisja Rewizyjna jest powołana do kontroli nad jego działalnością.
a.2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze
swego  grona Przewodniczącego.

§ 25.
      Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia.
2. Występowanie  do  Zarządu  Stowarzyszenia  z  wnioskami  wynikającymi  z  przeprowadzonej

kontroli.

3. Prawo  żądania  Nadzwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia  Członków  Stowarzyszenia  w  razie

stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd Stowarzyszenia z jego statutowych obowiązków,

a także zwołania posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia.

4. Składanie  sprawozdań  ze  swojej  działalności  na  Walnym  Zgromadzeniu  Członków

Stowarzyszenia.

5. Składanie  wniosków  na  Walnym  Zgromadzeniu  Członków  Stowarzyszenia  o  udzielenie  lub

odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

                                                                              § 26.
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach

Zarządu Stowarzyszenia i jego Prezydium.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie statutu stowarzyszenia..
4. Komisja Rewizyjna winna przeprowadzić w ciągu kadencji przynajmniej trzy kontrole

finansowe.                                  

                                      MAJĄTEK I FUNDUSZE
                                                                                        § 27.



1. Źródłami  powstawania majątku Stowarzyszenia  są:
a. składki  członkowskie,
b. dotacje,
c. darowizny,
d. sponsoring,
e. zbiórki publiczne.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.

§ 28.
1.  Dla ważności oświadczeń woli, pism i  dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków 

majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków zarządu:
a. - Prezesa Stowarzyszenia lub Wiceprezesa oraz Skarbnika.

2. Dla ważności  innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa Stowarzyszenia lub 
dwóch  członków Zarządu Stowarzyszenia.

            ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
                                                          § 29.

1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana należą do kompetencji  Walnego Zgromadzenia 

Członków Stowarzyszenia wyłącznie wtedy, gdy sprawa ta została umieszczona w porządku 

obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

2.  Zmiana Statutu w innym trybie nie może być zrealizowana.

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia o zmianach Statutu wymaga 

kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do 

głosowania.

4. Uchwała o zmianie Statutu wymaga zatwierdzenia przez  Sąd Rejestrowy.

§30.

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga takiej samej procedury jak zmiana Statutu, przy czym 

uchwała winna być podjęta kwalifikowaną większością  ¾  głosów.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków  

Stowarzyszenia określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku 

Stowarzyszenia.

                                                  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§31.

1. Znajomość  Statutu  jest  obowiązkiem  każdego  członka  Stowarzyszenia,  nieznajomość  zaś  nie

usprawiedliwia działania niezgodnego ze Statutem.

2. Niniejszy  Statut  wchodzi  w  życie  po  uchwaleniu  przez  Walne  Zgromadzenie  Członków

Stowarzyszenia oraz uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego.


