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streszczenie: (tl;dr) 

Statu jest oparty o standardowe wzorce rozpowszechnione w Polsce. 
Reguluje sprawy techniczne (zarząd, komisja rewizyjna, walne 
zebranie - zasady głosowania, częstotliwość obrad itp). 
Specjalne moce prezesa:  
• kiedy głosowania w Stowarzyszeniu są podzielone 50:50, decyduje 
głos prezesa; 
• jeśli w trakcje kadencji jakiś członek Zarządu zrezygnuje, prezes ma 
decydujący głos w zapełnieniu wakatu. 

Kadencja Zarządu trwa trzy lata. 
Walne zebranie odbywa się co najmniej raz do roku. 

Najważniejszy „merytorycznie” jest rozdział II: cele Stowarzyszenia. 
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I. 
PODSTAWOWE POSTANOWIENIA 

 

§ 1 
Nazwa Stowarzyszenia brzmi „Pola Miejskie”. W postanowieniach niniejszego statutu zwane jest Stowarzyszeniem. 

§ 2 
Stowarzyszenie zostaje zawiązane dla realizowania celów wyszczególnionych w rozdziale II. statutu, w tym dla zachowania krajobrazu 
(m.  in. historycznego krajobrazu agrarnego, krajobrazu doliny Wisły), dla promowania dobrych praktyk w  dziedzinie planowania 
przestrzennego i urbanistyki, dla zachowania ciągłości sposobów bycia na wsi, i w mieście. 

§ 3 
1. Stowarzyszenie zostaje zawiązane na czas nieokreślony, a obszarem jego działania jest Unia Europejska (zgodnie z przepisami 

każdego z krajów członkowskich). 
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Kazimierz Dolny. 
3. Stowarzyszenie zostaje zarejestrowane w Polsce i posiada osobowość prawną. 
4. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji zrzeszających, w tym zagranicznych i międzynarodowych, oraz współpracować 

z innymi stowarzyszeniami, krajowymi i zagranicznymi. 

§ 4 
Stowarzyszenie działa dzięki społecznej pracy członków. Może również zatrudniać pracowników, także pośród własnych członków. 

§ 5 
Stowarzyszenie posługuje się własną pieczęcią, zgodnie z obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami. 
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II. 
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY JEGO DZIAŁANIA 

 

§ 1 
1. Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest zachowywanie. Zachowywanie należy rozumieć zgodnie z duchem i definicjami eseju 

„Budować, mieszkać, myśleć” (por. Martin Heidegger Budować, mieszkać, myśleć, Czytelnik, Warszawa 1977 s. 220-3): „Podstawowym 
rysem zamieszkiwania jest zachowywanie. Śmiertelni mieszkają zachowując czworokąt – to znaczy dając wolne pole jego istocie. […] 
Zachowywać znaczy: chronić czworokąt w jego istocie.” (tł. Krzysztof  Michalski) 

2. Stowarzyszenie zostaje powołane, aby członkowie wspólnym wysiłkiem pracowali na rzecz zachowania w szczególności: 
• tradycyjnego krajobrazu agrarnego, a więc mozaiki pól, miedz, polnych drzew, nieużytków, łąk, alej, polnych dróg; 
• krajobrazu doliny Wisły i innych rzek, szczególnie przed zabudową, w tym zabudową hydrotechniczną; 
• krajobrazu wiejskiego przed sub-urbanizacją, a krajobrazu miejskiego przed degradacją; 
• uświęconych tradycją sposobów budowania, mieszkania i myślenia. 

3. Stowarzyszenie zostaje powołane, aby członkowie wspólnym wysiłkiem pracowali na rzecz zachowania harmonii krajobrazu, przez 
co rozumie się szczególnie: 
• monitorowanie i opiniowanie planów zagospodarowania przestrzeni; 
• monitorowanie i opiniowanie procesów urbanizacyjnych (oraz „sub-urbanizacyjnych”); 
• formułowanie praktycznych rozwiązań na rzecz zachowania krajobrazu; 
• organizowania wykupu bądź dzierżawy wrażliwych gruntów. 

4. Stowarzyszenie zostaje powołane dla zachowania krajobrazu m. in. od: 
• niezakorzenionej w tradycji, frywolnej zabudowy; 
• przeinwestowania sieci dróg; 
• zanieczyszczenia światłem; 
• wandalizmu; 
• wulgarności; 
• tandety; 
• reklamy. 

5. [ … do uzupełnienia … ] 
 

§ 2 
1. Celem Stowarzyszenia jest formułowanie lokalnych alternatyw dla standardowych modeli rozwoju gospodarczego, a więc dla saturacji 

infrastruktury technicznej, ekspansji nowego budownictwa, itp. 
2. Stowarzyszenie działa na rzecz społecznego poparcia dla ochrony krajobrazu, przez co należy rozumieć m. in. organizowanie form 

ochrony krajobrazu przynoszących tak zwany zwrot z inwestycji. Należą do nich zrównoważone rolnictwo i turystyka, w tym 
szczególnie tak zwana turystyka przyrodnicza i kulturowa. 

3. Stowarzyszenie działa na rzecz włączania społeczności, właścicieli i dzierżawców gruntów, usługodawców w takich dziedzinach jak 
rolnictwo, turystyka, kultura, a także władz samorządowych, we współpracę na rzecz ekonomicznie zasadnych form ochrony 
krajobrazu. Należy przez to rozumieć tak rozwój turystyki przyrodniczej czy kulturowej, jak ubieganie się o celowe (również 
wspólnotowe) dopłaty do łąk, nieużytków, i ekologicznego rolnictwa. 

4. [ … do uzupełnienia … ] 
 

 
§ 3 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele m. in. poprzez: 
• działania edukacyjne we wszystkich dziedzinach wymienionych w rozdziale II statutu; 
• działania prawne we wszystkich dziedzinach wymienionych w rozdziale II statutu, m. in. poprzez udział w postępowaniach 
administracyjnych, również na prawach strony, oraz publicznego występowania jako strona takich postępowań; 
• uczestnictwo w badaniach naukowych; 
• organizację konferencji, sympozjów, narad, oraz udział w takowych; 
• działalność publicystyczną swoich członków, w tym publikacje zbiorowe; 
• sporządzanie dokumentów, w tym szczególnie raportów i inwentarzy; 
• wykup lub dzierżawę gruntów; 
• podejmowanie wszelkich niezabronionych prawem działań. 

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez płatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego. 
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III. 
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE CZŁONKOSTWA 

 

§ 1 
1. Stowarzyszenie może przyjmować członków: 

• zwyczajnych; 
• wspierających; 
• honorowych. 

2. Zwyczajnym członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy (osoba fizyczna w rozumieniu prawa), kto aprobuje jego cele i ukończył 
18 lat. Stowarzyszenie przyjmuje członków zwyczajnych na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej, której wzór ustala Zarząd. 

3. Wspierającym członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna bądź prawna, która zadeklaruje stałe wsparcie finansowe dla 
Stowarzyszenia i zostanie przyjęta na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej. 

4. Godność honorowego członka Stowarzyszenia nadaje walne zebranie, na podstawie wniosku złożonego przez co najmniej jednego 
członka zwyczajnego. Honorowym członkiem Stowarzyszenia może zostać mianowany każdy człowiek lub pies, bądź kot. Honorowi 
członkowie są zwolnieni z obowiązku płacenia składek. 

§ 2 
1. Zwyczajni członkowie Stowarzyszenia mają prawo 

• udziału w zebraniach Stowarzyszenia; 
• wybierania władz Stowarzyszenia drogą głosowania; 
• bycia wybranym do władz Stowarzyszenia drogą głosowania; 
• udziału w działaniach Stowarzyszenia; 
• korzystania z zasobów Stowarzyszenia dla realizowania celów statutowych; 
• zgłaszania wniosków dotyczących wszelkich spraw Stowarzyszenia; 
• publicznego deklarowania swojego członkostwa. 

2. Zwyczajni członkowie są zobowiązani 
• przyczyniać się do realizacji celów Stowarzyszenia; 
• uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia; 
• przestrzegać postanowień statutowych Stowarzyszenia; 
• przestrzegać uchwał zarządu Stowarzyszenia; 
• opłacać składki członkowskie. 

§ 3 
1. Wspierający członkowie Stowarzyszenia mają prawo 

• udziału w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym; 
• publicznego deklarowania swojego członkostwa. 

2. Wspierający członkowie są zobowiązani 
• popierać działalność Stowarzyszenia; 
• wywiązywać się z zadeklarowanego wsparcia finansowego. 

§ 4 
1. Członek zwyczajny przestaje być członkiem Stowarzyszenia jeśli 

• umrze; 
• zostanie skreślony z listy członków; 
• zostanie wykluczony ze Stowarzyszenia; 
• wystąpi ze Stowarzyszenia. 

2. Skreślenia z listy członków leży w gestii Zarządu. Jest konsekwencją niepłacenia składek. Zarząd może przywrócić skreślonego 
członka po uiszczeniu albo umorzeniu zaległych składek. 

3. Wykluczenie ze Stowarzyszenie leży w gestii Zarządu. Jest karą za nieprzestrzeganie zapisów statutu, uchwał zarządu, lub za działanie 
na szkodę Stowarzyszenia. Wykluczenie ze Stowarzyszenie następuje również po utracie przez członka praw publicznych w wyniku 
prawomocnego wyroku sądu powszechnego. 

4. Członek zwyczajny występuje ze Stowarzyszenia składając deklarację do Zarządu. 
5. Członek wspierający występuje ze Stowarzyszenia składając deklarację do Zarządu. Zarząd musi ogłosić ten fakt na najbliższym 

wlanym zgromadzeniu. 
6. Członek honorowy zrzeka się swojej godności, składając publiczną deklarację lub pismo do Zarządu. Zarząd musi ogłosić ten fakt na 

najbliższym walnym zgromadzeniu. 
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IV. 
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WŁADZ STOWARZYSZENIA 

 

§ 1 
1. Władze Stowarzyszenia to: 

• walne zebranie członków; 
• Zarząd; 
• komisja rewizyjna. 

2. Zarząd i komisja rewizyjna mają prawo kooptować nowych członków na wakaty powstałe w trakcie trwania kadencji. Liczba tak 
kooptowanych członków Zarządu i komisji nie może przekraczać ⅓  liczby członków pochodzących z wyborów. Każdy członek 
odpowiednio Zarządu lub komisji rewizyjnej może rekomendować kandydaturę na powstały wakat. Wybór zatwierdza prezes 
Stowarzyszenia. 

3. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa trzy lata. 
4. Wybór władz odbywa się drogą jawnego głosowania bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków. 

§ 2 
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest walne zebranie członków. 
2. Władzą wykonawczą Stowarzyszenia jest Zarząd. 
3. Walne zebranie może mieć charakter zwyczajny bądź nadzwyczajny. 

§ 3 
1. Zwyczajne walne zebranie jest zwoływane co najmniej raz do roku przez Zarząd. 

Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 21 dni przed terminem zebrania. 
2. Zwyczajne walne zebranie musi być zwołane między majem a listopadem roku kończącego kadencję Zarządu i komisji rewizyjnej. 

§ 4 
1. Nadzwyczajne walne zebranie może być zwołane z inicjatywy Zarządu w każdym czasie, z jego własnej inicjatywy lub na wniosek 

komisji rewizyjnej, bądź na wniosek co najmniej ⅓ zwyczajnych członków. 
2. Nadzwyczajne walne zebranie powinno być zwołane nie później niż 90 dni po wpłynięciu stosownego wniosku. 

§ 5 
Kompetencje walnego zebrania członków są następujące: 
• określanie ramowego programu działań Stowarzyszenia; 
• wybieranie członków Zarządu i komisji rewizyjnej; 
• udzielanie absolutorium Zarządowi; 
• zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i komisji rewizyjnej; 
• nadawanie godności honorowego członkostwa; 
• modyfikowanie statutu; 
• rozwiązanie Stowarzyszenia; 
• podejmowania decyzji w sprawach zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia, w tym członków Zarządu i komisji rewizyjnej; 
• podejmowanie decyzji w sprawach z mocy prawa wymagających uchwały walnego zebrania. 

§ 6 
Walne zebranie członków podejmuje uchwały na drodze jawnego głosowania zwykłą większością głosów, wyjąwszy uchwały dotyczące 
następujących spraw: 
• zmian w statucie; 
• likwidacji Stowarzyszenia; 
• nadania bądź pozbawienia godności honorowego członka. 
W powyższych sprawach uchwały są podejmowane większością bezwzględną, a w głosowaniu muszą uczestniczyć co najmniej ⅔ 
wszystkich uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia. 

§7 
1. Jeśli walne zebranie nie może osiągnąć kworum, Zarząd zwołuje zebranie ponownie, w drugim terminie. Ponowne zebranie może być 

zwołane nie wcześniej niż 20 minut po zamknięciu poprzedniego, ale nie później niż 21 dni po nim. 
2. Jeśli głosy walnego zgromadzenie są rozłożone równo, decydujący jest głos prezesa Stowarzyszenia.` 

§ 8 
1. Zarząd jest władzą wykonawczą Stowarzyszenia. 
2. Zarząd składa się z 5 do 7 osób, czyli prezesa, zastępcy prezesa, sekretarza, skarbnika, i członków zarządu (nie mniej niż jednego, nie 

więcej niż trzech). 
3. Zarząd obraduje na wezwanie prezesa, nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
4. Kompetencje zarządu obejmują, ale nie ograniczają się do: 

realizowania celów Stowarzyszenia; przygotowywanie planów, harmonogramów oraz budżetów; zatwierdzania sprawozdań i bilansów; 
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zarządzania majątkiem Stowarzyszenia; podejmowania uchwał, w tym dotyczących zbywania i nabywania majątku Stowarzyszenia; 
zwoływania walnego zebrania Stowarzyszenia; przyjmowania oraz skreślania członków. 

5. Zarząd podejmuje uchwały na drodze jawnego głosowania zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy 
uprawnionych do głosowania członków zarządu. Gdy głosy są rozłożone równo, decyduje prezes. 

6. Pełnoprawnym reprezentantem Stowarzyszenia na zewnątrz jest prezes. Prezes może, ale nie musi, wyznaczyć rzecznika 
reprezentującego Stowarzyszenie na polecenie prezesa. Stowarzyszenie może reprezentować również zastępca prezesa, działając 
łącznie z dowolnym członkiem Zarządu. 

§ 9 
1. Komisja rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia. 
2. Komisja rewizyjna składa się z dwu członków: przewodniczącego i sekretarza. 
3. Kompetencje komisji rewizyjnej są następujące: 

• kontrolowanie pracy Zarządu; 
• składanie przez walnym zebraniem sprawozdań z kontroli; 
• wnioskowanie o zwołanie walnego zebrania; 
• wnioskowanie o zwołanie Zarządu; 
• wnioskowanie o absolutorium dla władz Stowarzyszenia; 

4. Komisja rewizyjne podejmuje uchwały na drodze jawnego głosowania zwykłą większością głosów. 
5. Nie można łączyć funkcji w Zarządzie z funkcjami w komisji rewizyjnej. 

W
ERSJA RO

BO
CZA

strona 5



IV. 
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE FUNDUSZY I MAJĄTKU STOWARZYSZENIA 

 

§ 1 
1. Przez majątek Stowarzyszenia rozumie się jego ruchomości, nieruchomości i fundusze. 
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się: 

• składki członkowskie; 
• darowizny, zapisy, spadki, dotacje, zasądzone nawiązki; 
• dochody z działalności statutowej i wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego; 
• odsetki od powyższych i dochody z inwestycji. 

§ 2 
Zarząd ma prawo zwolnić członka z obowiązku opłacania składek. 

§ 3 
Zbywanie i obciążanie majątku Stowarzyszenia leży w kompetencji Zarządu. 

§ 4 
Komisja rewizyjna ma wgląd w księgowość i dokumentację majątku Stowarzyszenia. 
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IV. 
ZMIANY W STATUCIE I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

 
 

§ 1 

Uchwały w sprawie zmian w statucie lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje walne zebranie, większością ⅔ głosów przy obecności co 
najmniej ½ członków. 

§ 2 
W wypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Zarząd decyduje o przeznaczeniu jego majątku, w zgodzie z ogólnymi celami statutowymi. 
Likwidację Stowarzyszenia przeprowadza powołana przez Zarząd komisja. 

§ 3 
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem zastosowanie ma obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej prawo 
o stowarzyszeniach, kodeks cywilny i inne przepisy prawa. 

§ 4 
Niniejszy statut uchwalono i przyjęto na Zebraniu Założycielskim w Kazimierzu Dolnym, dnia __________ . 
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