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Statut Podkarpackiego Stowarzyszenia Sympatyków Kolei w Rzeszowie
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Podkarpackie Stowarzyszenie Sympatyków Kolei, zwane w dalszej części Stowarzyszeniem, posiada
osobowośd prawną.
§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto
Rzeszów.
§3
1. Stowarzyszenie może byd członkiem krajowych i zagranicznych organizacji społecznych, których
cele i zadania są pokrewne z zadaniami Stowarzyszenia.
2. Działalnośd Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków.
§4
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak, według wzorów zatwierdzonych przez władze
Stowarzyszenia i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Rozdział II
Cele i środki działania
§5
Działalnośd Stowarzyszenia mieści się w zakresie następujących zadao publicznych:
a) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, oraz rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
b) działalnośd wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
c) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
d) turystyka i krajoznawstwo.
§6
1.Celem Stowarzyszenia jest:
a) popularyzacja myśli technicznej w dziedzinie komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem
kolejnictwa;
b) utrwalanie i pielęgnowanie tradycji związanych z kolejnictwem;
c) aktywna ochrona zabytków polskiego kolejnictwa;

d) gromadzenie i udostępnianie pamiątek związanych z historią kolei, ze szczególnym
uwzględnieniem węzła rzeszowskiego;
e) popularyzowanie kolei jako środka transportu przyjaznego środowisku.
2. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalnośd pożytku publicznego. Przychód z
działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku
publicznego.
3. Zakres oraz zasady prowadzonej działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego
określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd .
4. Stowarzyszenie może prowadzid działalnośd gospodarczą w rozmiarach służących realizacji
celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Cały dochód z działalności
gospodarczej Stowarzyszenia przeznaczany jest na realizację celów statutowych (zasada nonprofit).
5. Stowarzyszenie ogłasza sprawozdania merytoryczne i finansowe z prowadzonej działalności
pożytku publicznego. Sprawozdania te sporządzane są i ogłaszane zgodnie z odrębnymi
przepisami.

§7
Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:
a) inicjowanie, pozyskiwanie środków i przeprowadzanie
konserwacyjnych i rewitalizacyjnych zabytków kolejnictwa;

prac

inwentaryzacyjnych,

b) organizację i współuczestnictwo w wystawach, szkoleniach, konferencjach i pozostałych
wydarzeniach o podobnym charakterze;
c) działalnośd naukową i badawczą, poświęconą historii transportu kolejowego w węźle
rzeszowskim;
d) współpracę z organami administracji paostwowej, jednostkami samorządu terytorialnego,
przedsiębiorstwami, placówkami muzealnymi i organizacjami pozarządowymi, ze
szczególnym uwzględnieniem tych o celach i zakresie działania zbieżnych ze
Stowarzyszeniem;
e) nawiązywanie kontaktu i współpracę ze środkami masowego przekazu.
Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
§8
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych;

b) honorowych.
§9
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może byd każda osoba posiadająca polskie obywatelstwo,
która ukooczyła 18 lat życia i pragnie czynnie realizowad cele Stowarzyszenia.
2. Osoba chcąca przystąpid do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację, a następnie odbywa staż
kandydacki.
3. Staż, o którym mowa w ust. 2, trwa nie krócej niż 3 miesiące i nie dłużej niż 12 miesięcy. O
długości stażu każdorazowo decyduje Zarząd Stowarzyszenia.
4. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może zdecydowad o odstąpieniu od zapisów zawartych w
ust. 1-3.
§ 10
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może byd osoba szczególnie zasłużona w realizacji celów
Stowarzyszenia.
2. Godnośd członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
§ 11
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
a) wybierad i byd wybieranym do władz Stowarzyszenia;
b) uczestniczyd w zebraniach i spotkaniach Stowarzyszenia, w tym w Walnym Zebraniu;
c) korzystad z majątku Stowarzyszenia na zasadach określonych w Statucie i odrębnych
regulaminach;
d) brad udział w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie nieodpłatnie, o ile
szczegółowe regulaminy tych wydarzeo nie stanowią inaczej.
2. Członek honorowy Stowarzyszenia posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto
zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
§ 12
1. Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:
a) przestrzeganie postanowieo Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
b) dążenie do realizacji celów Stowarzyszenia;
c) propagowanie idei Stowarzyszenia;
d) regularne opłacanie składek członkowskich.
2. Zapisu w ust. 1 lit. d) nie stosuje się do członków honorowych.

§ 13
1. Przynależnośd członka zwyczajnego do Stowarzyszenia ustaje:
a) z dniem złożenia na ręce Zarządu pisemnej rezygnacji;
b) z dniem skreślenia z listy członków zwyczajnych przez Zarząd, spowodowanego zaległościami
w opłacaniu składki członkowskiej;
c) z dniem wykluczenia ze Stowarzyszenia decyzją Zarządu;
d) z dniem skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za czyn popełniony z niskich
pobudek;
e) z dniem śmierci lub utraty osobowości prawnej.
2. Przynależnośd członka honorowego do Stowarzyszenia ustaje:
a) z dniem złożenia na ręce Zarządu pisemnej rezygnacji;
b) z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Członków uchwały o odebraniu godności
członka honorowego;
c) z dniem skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za czyn popełniony z niskich
pobudek.
3. Stowarzyszenie może korzystad z działalności wolontariuszy na podstawie odrębnych przepisów.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 14
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków;
b) Zarząd Stowarzyszenia;
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.
§ 15
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Władz w trakcie kadencji, władzom tym
przysługuje prawo kooptacji. Liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyd 1/3 liczby
członków pochodzących z wyboru.
§ 16
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

2. Walne Zgromadzenie Członków może byd zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
4. Termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków winien byd ogłoszony przynajmniej z 21dniowym wyprzedzeniem.
§ 17
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest:
a) na podstawie uchwały Zarządu;
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej;
c) na pisemny wniosek co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyd się najpóźniej w terminie 3 miesięcy od daty
podjęcia uchwały i zgłoszenia wniosku i obradowad jedynie nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
3. Termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków winien byd ogłoszony przynajmniej z
28-dniowym wyprzedzeniem.
§ 18
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a) uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia;
b) rozpatrywanie sprawozdao z działalności Zarządu;
c) udzielanie Zarządowi absolutorium, na wniosek Komisji Rewizyjnej;
d) wybór władz Stowarzyszenia;
e) rozpatrywanie wniosków przedkładanych przez członków i Zarząd i podejmowanie uchwał w
tych sprawach;
f) uchwalanie zmian Statutu;
g) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;
h) uchwalanie wysokości składek członkowskich;
i)

rozpatrywanie odwołao od decyzji Zarządu o wykluczeniu z listy członków Stowarzyszenia;

j)

podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia;

k) podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia .
§ 19

Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w pierwszym terminie
przy obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na
liczbę głosujących.
§ 20
1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi
odpowiedzialnośd przed Walnym Zgromadzeniem Członków.
2.

Zarząd składa się z 4 osób: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

3. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz są Prezes i jeden z
członków Zarządu, działający łącznie.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2 członków
organu.
§ 21
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
b) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
c) kierowanie Stowarzyszeniem zgodnie z postanowieniami Statutu, regulaminów i uchwałami
Walnego Zgromadzenia Członków;
d) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków;
e) zwoływanie Walnych Zgromadzeo Członków;
f) podejmowanie uchwał w sprawach Stowarzyszenia, w tym uchwał majątkowych.
2. Do kompetencji Zarządu należy ponadto rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw dotyczących
nieprzestrzegania Statutu, regulaminów, uchwał Stowarzyszenia oraz naruszania ogólnie
przyjętych zasad współżycia społecznego.
3. Realizując zadania określone w ust. 2, Zarząd może podjąd uchwałę o wykluczeniu członka ze
Stowarzyszenia. Od decyzji tej przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków
w terminie 14 dni od jej wydania. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.
§ 22
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia i Zarządu
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą łączyd swoich funkcji z innymi stanowiskami we
władzach Stowarzyszenia.

4. Komisja Rewizyjna kontroluje co najmniej raz w roku działalnośd merytoryczną i finansową
Stowarzyszenia.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2
członków organu.
§ 23
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem
gospodarki finansowej;
b) kontrola opłacania składek członkowskich;
c) składanie sprawozdao z działao kontrolnych na Walnym Zgromadzeniu Członków;
d) przedstawianie Zarządowi rekomendacji i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej są uprawnieni do:
a) otrzymania od Zarządu wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia;
b) otrzymania od członków Zarządu pisemnych lub ustnych wyjaśnieo dotyczących
poszczególnych spraw Stowarzyszenia.
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§ 24
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią fundusze, ruchomości i nieruchomości.
2. W skład funduszy Stowarzyszenia wchodzą:
a) składki członkowskie;
b) środki z pomocy publicznej przewidziane prawem;
c) darowizny, spadki i zapisy;
d) odsetki bankowe;
e) zbiórki publiczne prowadzone na podstawie odrębnych przepisów.
3. Dla ważności pism, dokumentów i oświadczeo dotyczących majątku Stowarzyszenia wymagane
są podpisy Prezesa i jednego z członków Zarządu.
Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 25

Zmiana Statutu może byd uchwalona przez Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów
przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez
względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
§ 26
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpid na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia
Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób
uprawnionych do głosowania.
2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków
zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną.

