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Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe - zwane
dalej Stowarzyszeniem. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
2. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Krośnie.
3. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych
i prawnych, zawiązanym na czas nieograniczony.
§ 2.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy
z dnia 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.),
ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.
z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
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§ 3.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie
może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
Stowarzyszenie może nawiązywać współpracę z krajowymi i międzynarodowymi
organizacjami o podobnym profilu działania.
Stowarzyszenie może być członkiem, na zasadach pełnej autonomii, krajowych,
zagranicznych i międzynarodowych organizacji, których cele są zbliżone do jego zadań
i celów.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności
gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być
przeznaczony do podziału między jego członków.
Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków.
Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym
podmiotom.

§ 4.
1. Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
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2. Stowarzyszenie posiada własne godło przedstawiające niebieską głowę żbika na białym
tle otoczoną czerwonym rombem z niebieskim napisem: Karpackie Towarzystwo
Naukowe i Oświatowe.
3. Stowarzyszenie posiada odznakę honorową w stopniu brązowym, srebrnym i złotym,
której wzór, formę i sposób nadania określa odrębny regulamin.
Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby działania
§ 5.
Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna prowadzona poprzez wykonywanie zadań
w zakresie:
1) badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
oraz nauk przyrodniczych i technicznych;
2) nauki, oświaty, edukacji, wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
w szczególności poprzez:
a) propagowanie wiedzy, kultury, zdrowia, dobrych obyczajów oraz idei kształcenia się,
b) umożliwienie i ułatwianie członkom dostępu do zdobyczy nowoczesnej nauki
i techniki,
c) stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego,
emocjonalnego i fizycznego rozwoju,
d) działalność wspomagającą oświatę i edukację,
e) wspieranie działań promujących kulturę;
3) dokumentowania historii;
4) podtrzymywania tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej;
5) działań na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami innych
krajów oraz utrzymania kontaktów z polonią;
6) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki;
7) ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego;
8) upowszechniania i rozwijania kultury;
9) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
10) promocji i organizacji wolontariatu;
11) promocji aktywnych form spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia,
12) przyczyniania się do udziału członków w życiu społecznym i politycznym.
§ 6.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) inicjowanie działań na rzecz rozwoju nauki, oświaty i kultury;
2) prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej;
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3) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, konkursów oraz wyjazdów
poznawczych służących realizacji celów Stowarzyszenia;
4) organizowanie wykładów otwartych , dyskusji i warsztatów;
5) prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej;
6) promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów;
7) organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych;
8) działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową;
9) prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa;
10) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, środkami masowego przekazu
oraz innymi instytucjami i podmiotami o podobnym profilu działania; kierowanie do nich
postulatów;
11) zabieranie głosu i wyrażanie stanowiska na forum publicznym;
12) udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej instytucjom i osobom fizycznym;
13) prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
§ 7.
Realizując cele statutowe Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może
również zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw. Zatrudniony pracownik może
być członkiem Stowarzyszenia.
Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia
§ 8.
Członkowie Stowarzyszenie dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
§ 9.
1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych.
2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia
zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
3. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi; działają w Stowarzyszeniu przez swojego
przedstawiciela.
§ 10.
1. Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie
o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:
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1) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL;
2) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączają także odpis
z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.
2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały podjętej
w terminie 30 dni od daty złożenia deklaracji. O swojej decyzji Zarząd powiadamia
zainteresowanego niezwłocznie w formie pisemnej.
3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania
Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. Uchwała Walnego Zebrania w tym
przedmiocie jest ostateczna.
§ 11.
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:
1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków i brania udziału w głosowaniu,
2) wybierania i bycia wybieranym do organów Stowarzyszenia,
3) zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego
działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
4) korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia i jego dorobku.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
1) brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2) przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia
4) regularnie opłacać składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia.
§ 12.
1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
1) pisemnej rezygnacji z członkowstwa złożonej Zarządowi, po uprzednim
uregulowaniu zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
2) śmierci członka będącego osobą fizyczną; utraty przez niego pełnej zdolności do
czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
3) likwidacji członka będącego osobą prawną,
4) wykluczenia.
2. Ustanie członkowstwa z przyczyn określonych w ust. 1, pkt 1-3 stwierdza Zarząd
w formie uchwały.
3. Wykluczenie następuje w przypadku:
1) łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
2) długotrwałej, nieusprawiedliwionej absencji w pracach Stowarzyszenia, trwającej co
najmniej 12 miesięcy,
3) zalegania z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,
4) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem lub godzącego w dobre imię
Stowarzyszenia,
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5) działania na szkodę Stowarzyszenia.
4. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd
umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.
O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
5. Od uchwały Zarządu, o której mowa w ust. 3 przysługuje zainteresowanemu odwołanie
do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia
o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
§ 13.
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce
zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub
merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Nabycie tej formy członkostwa następuje po złożeniu pisemnej deklaracji zawierającej dane,
o których mowa w § 10 ust. 2, oświadczenia o zakresie deklarowanej pomocy i uzyskaniu
akceptacji Zarządu.
3. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
5. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 12.
§ 14.
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce
zamieszkania, która wniosła wybitny wkład w działalność Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
3. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie
powoduje utraty przez niego praw i obowiązków członka zwyczajnego.
4. Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w przypadkach określonych
w § 12 ust. 3.
§ 15.
1. Członkowi honorowemu może być nadana godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia.
Godność tę Walne Zebranie Członków może nadać osobie szczególnie zasłużonej w pracach
na rzecz Stowarzyszenia, której postawa moralna i dotychczasowa aktywność jest zgodna
z celami i zasadami działalności Stowarzyszenia.
2. W tym samym czasie godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia może piastować tylko
jedna osoba.
3. Do Honorowego Prezesa Stowarzyszenia stosuje się postanowienia dotyczące członków
honorowych, z tym że nadanie i pozbawienie tej godności następuje uchwałą podjętą
większością 2/3 głosów.
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4. Honorowy Prezes Stowarzyszenia ma prawo udziału w pracach wszystkich organów
Stowarzyszenia z głosem doradczym.
§ 16.
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, poza
tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem
doradczym.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 17.
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd Stowarzyszenia,
3) Komisja Rewizyjna.

1.

2.
3.

4.

5.

§ 18.
Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród
członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów osób obecnych
na Zebraniu. Walne Zebranie Członków może zarządzić głosowanie jawne.
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 (pięć) lat i wygasa na
pierwszym Walnym Zebraniu Członków odbytym po upływie kadencji.
Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
1) ustania członkowstwa w Stowarzyszeniu,
2) pisemnej rezygnacji,
3) odwołania przez Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
Uzupełnienie składu organu władz w trakcie kadencji może nastąpić na mocy uchwały tego
organu, jednakże ilość członków dokooptowanych w ten sposób nie może przekraczać 1/2
maksymalnego składu ilościowego organu władz określonego w Statucie.
Członkowie wybierani do władz Stowarzyszenia mogą pełnić tę samą funkcję przez dowolną
ilość kadencji.

§ 19.
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów członków
obecnych, w głosowaniu jawnym z wyjątkiem uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
§ 20.
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu biorą
udział:
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1) członkowie zwyczajni - z głosem stanowiącym,
2) członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście - z głosem doradczym.
§ 21.
1. Walne Zebranie Członków jest zwoływane jeden raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia.
Termin, miejsce i porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków na co
najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie. Zwoływane
jest przez Zarząd z jego inicjatywy, a w szczególnych przypadkach na wniosek Komisji
Rewizyjnej lub 1/3 liczby członków Stowarzyszenia. Termin odbycia nadzwyczajnego Walnego
zebrania członków musi przypaść w ciągu 1 miesiąca od chwili złożenia wniosku.
3. Do wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków dołącza się
proponowany porządek obrad, który Zarząd zobowiązany jest uwzględnić. Porządek może być
rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.
§ 22.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
1) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
2) uchwalanie Statutu lub jego zmiany,
3) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) uchwalanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz regulaminu obrad
Walnego Zebrania,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności
Stowarzyszenia,
6) udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi,
7) nadanie członkowstwa honorowego Stowarzyszenia,
8) uchwalanie wysokości składek członkowskich, częstotliwości ich opłacania oraz zasad
innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
9) rozpatrywanie wniosków i odwołań wniesionych przez członków Stowarzyszenia lub jego
władze,
10) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
11) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
12) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych
sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.
§ 23.
1. Walne Zebranie Członków pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany
porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.
Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania
Stowarzyszenia.
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2. Walne Zebranie Członków po otwarciu przez Prezesa Zarządu wybiera Przewodniczącego
Obrad i na jego wniosek: Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
§ 24.
1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym; organizuje pracę Stowarzyszenia
i kieruje nią; reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zebranie. Zarząd wybiera ze swego
grona Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes
lub wskazany członek Zarządu.
§ 25.
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1) realizowanie celów Stowarzyszenia i kierowanie jego bieżącą pracą,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
4) sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,
5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
6) podejmowanie uchwał dotyczących przyjmowania członków i ustania członkostwa,
7) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
8) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia,
9) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji.

1.
2.
3.
4.

§ 26.
Zarząd odbywa posiedzenia w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami
podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jeden niż raz na kwartał.
Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach nie wymagających
kolektywnego działania.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.
Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.

§ 27.
1. Zarząd może powołać Radę Programową, w skład której wchodzić będą zaproszeni
pracownicy naukowi, przedstawiciele szkół, organizacji społecznych i naukowych oraz
przedstawiciele władz państwowych i samorządu. Działalność Rady Programowej ma charakter
doradczy.
2. Rada Programowa wybiera spośród członków Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego
i Sekretarza.
3. Zarząd może powołać stałe bądź doraźne sekcje, komisje lub zespoły do spraw specjalnych.
Działalność tych jednostek ma charakter doradczy.
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§ 28.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie. Komisja
wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
§ 29.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Zarządu
i wszelkich agend działających w ramach Stowarzyszenia,
2) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków i zgłaszanie wniosków
w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
3) przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
4) prowadzenie okresowej kontroli opłacania składek członkowskich
5) składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz posiedzenia Zarządu.
§ 30.
1. Komisja Rewizyjna pracuje w oparciu o własny regulamin uchwalony przez Walne Zebranie
Członków.
2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
1) będące członkami Zarządu,
2) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
3. Wybranie do Składu Komisji Rewizyjnej osoby wbrew postanowieniom ust. 2 jest nieważne.
Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 2 w trakcie kadencji Komisji Rewizyjnej
jest tożsame z pisemną rezygnacją członka Komisji Rewizyjnej, którego okoliczność ta
dotyczy.
§ 31.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo
uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.
Rozdział V
Majątek i działalność Stowarzyszenia
§ 32.
1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą
wyłącznie do realizacji statutowych celów stowarzyszenia.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
1) składek członkowskich,
2) dotacji, subwencji, środków z funduszy publicznych, grantów,
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3) darowizn, spadków, zapisów,
4) dochodów z własnej działalności statutowej,
5) dochodów z majątku Stowarzyszenia.
§ 33.
Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału danego roku. Nowo
przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 30 dni od
otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
§ 34.
1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz
z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.

rachunkowość

zgodnie

§ 35.
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie służącym
realizacji jego celów statutowych.
2. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje
Zarząd.
§ 36.
Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu, w tym Prezes
lub Skarbnik.
Rozdział VI
Przepisy końcowe
§ 37.
Uchwałę w sprawie zmiany treści Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu
jawnym, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania; § 19 nie stosuje się.
§ 38.
1. Stowarzyszenie może się rozwiązać na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania;
§ 19 nie stosuje się.
2. Wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia powinien być zgłoszony co najmniej 2 tygodnie przed
terminem Walnego Zebrania Członków i ujęty w porządku obrad.
3. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia wyznacza
likwidatora oraz postanawia o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.
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§ 39.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa,
a w szczególności Prawa o stowarzyszeniach.
§ 40.
Niniejszy Statut wchodzi w życie z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu
Stowarzyszenia przez Sąd Rejonowy.
Statut został uchwalony przez założycieli Stowarzyszenia na zebraniu w dniu 23.06.2013 r.
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