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STOWARZYSZEN|A TERYTORIALN
Pan Wiktor POW!ŁAJTIS

I

ul.ŻanąCiżemki 3/3
31 - 560 KRAKOW
lza zltrolnym potwierdzen iem od bioru/

DYREKToR
DEP^RTAMENTU EDUKAGJI, KULTURY

Do wiadomości:

lDzlEDzlcTWA
- 911 WARSAWA

00

Y

DoĘczy : uzgodn

ien ia zakre

su działan i a org an izacji pozarządowej.

Uprzejmie informuję, ze zgodnie z ań. 45 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U.
2017 r. poz. 21O\, przedstawiony przez
Stowarzyszenie Terytorialni z Krakowa, zakres dziLłalnościbe4pośrednioanllązany
z obronnościąpaństwa, uznaję za uzgodniony.

z

Załącznik 1 na7str.

W
I

ł

Antoni MACIEREWICZ

Wykonał: mjr Jerzy Banasiak, tel. 261 840 128;
Skierowany: A. Michalak tel, 261 840 165, płk T. Szewczyk tel. 261 840 143, A. Ozechowska tel. 261 84O 182;
3'l .06.2017 r. OWzS /DEK|D;
T16/40 85.

r,

.

§łatul

§brarzytaenb Terylorialni
RozDzlAŁ l - rc§TAl{oWENiA oGÓLNE
Art

1

slorar.rE nae T€ąńorlahl !ł3u9ania*ĄąrŁiab|ąą na podriawio
?ratfo o tblł*4rlzonbcfi'łaz pocłalrmień nh§rzego ctatutu.

|
2.

§bunnyszenle

Ustawy z dnia 7 krylabla tg89 l.

NL2

dłdelr na obsz.rzB Rzecaypmpolitei PoHdq.

Sbdaą8towarryxenialest(ralór.

,fui.3
§lołrzyszenb zosłab porrołanc na clas nboznaczony.

§brłryszenle mote Ęyurać uńsnyń

Art 4

syylboli i pioczęci.

Art-ś
drbblność n8 pracy spobcznaj slroich czlonkórv. Do prowadzenia swych
spaw siowarłyszanle może zeludniać pracoyrnkóvr, w tprr swoicłr czbnkńr.
SlowaEy§Ł€nie$lera

Af|.6

Celem §lmarryszenh jestdzłebnb na rłegz:

1)

2'l
3)

stzslecfrła, slrralocnrn spotbłlgo i kdetcpn€r§nła bnni w mzułnicniu trrcpfuóry
!łsĘrfy o brud I amunhjl t dda 2! maJa 199o r. z późnĘszymi zmbnami (D;.U.'1999

Nr53 poe S,l9)
obrmnoćd pa,lstya i działrhościSt Zbroinych

porąlkulbezpiecaalstwa

publiznego

U

i ryorczecfinlania tndycji namdows,

4}

podrzymyryanla

§)

dziahlnoćci tvtpo,mą{ąg{
nbrłnhtvra lodrrony

mzwt{u śwladomościna.Ddow€l

6)

nzecłyŃpdilei Polsłlej

l kulturorej
vrspóhot i spobczności hkalnycłl

obyrvate§kle|

lmńi

ludnośd

:

8)
9)

!ęlarto[ kĘ6k ży§iolouryó. konllik!ów zbrojnyń
prrgcilńzlabnia uzabtnicnin I pah|ogbm spobcznym
ocfircny ł!óbr ku|tury l dzledzlctyva narodorąo

10)
11)

ocńrony dzledtbtya

7,1

\,

pomocy ofiarom

6)
7|

8)

i woien w kraju

wspbranh i upowsaecłlnianb kullury flzycznej

prryrodnlcząo.

Storazyszenie realizuje swoje ceb poprzęz:

2)
')
3)
4t
5)

i

pielęgno,vanb po§kośó oraz

"r.

Ań.7

pcrygotowyranic plogramórv ezkolenia, ćwiczeń i kursów
organizouan'le szkoleń, urykbdół. órkzeń, larodów ikursóvl
prowcdacnlc kampanil spoloczne| ne nzgcz połołania obywetobkiĘo kompo.lgntu 3ił
zbrojnych
udeialw obchodach l uroczystościach patriotycznych
wspĘracę iułpóldziabnic z organamiadminisracji publbzĘ, rtym samoruądorłtlej,

podmiotami

jednostkamlwoiskołlymi iinnymi
prowadzcnie dziablności rrrydawniczej i informacyjnej

rt

organizacJę konfalencji. §eminerirw, odczytów, wykładów

9)

t

Ą

:_i

|t

4
tl

Sorną,tzenlo mdo Ęć czbnkirm hny5/t olganĘac|i lffi{o,rych.

l,
2.
3.
4.
5.

§tovlatzyrarla

r

ryyym drbhniu

tranrpamnbód orar

pra

il

Ań9

pfze§rż€s zaaad epot§Eanoóą ryańyinośłi.

rordnoćd,

Sbrarłpaenlłlest,t'azabż,o ldeowo iolganlcacldrro od parfl,

óardd.ra

poltyęznym.

n chótł iorganizacii o

Zab{onbn8f6t pto,iadzsnh &hh|nośdrnrtfrls' i poĘczngi w rtulrturactt

Snazyaagnh.
Czlor*oń wyblanlnych *radr §owarzy*agnia nle mogąĘć czlolrlomi partia poĘcłng!.
wt*knwypadh zctnriĘ*tffitltdo paff poliiycEną mendal taĘ móyryygasa.
ZabmnbneiggtpocłłiranbCę naarąlubsy,mboM Sbvrł:ygzsnia rycelu plwładzgnb
drlahlnoód pat$nel fub pofftyczner.

RozoaAŁ ll - czŁoNKo§Tlrvo w §TowARZYszEl{lu
Czbnlrorńe

Ań. t0

1l kendyddói,
2| crbnlówzvyczainyń
3) czlonkeympbfajągy€f,
4) t orlolott ych.

ć
1.

lfu$patem

1}
?|
3)

2.
3.

1.

poOladajqpa

nlekarana

Aft

mdsb$@Ę ręlrzne

pocbdaląpa

.';

11

spehlajrya naĘpuĘpewarunki:

oĘ6debńło nzeczypospołĘ PobkĘ
pehązólnGć do ceynnośd pavmpt

zb;lyłs daklraft czhnkffr§Ę
§)
zoetab przyjęb ucłnaĘear.ądu w p*!€t czbn*&I k?Ń}łdarów
Kandydat ma praTro zgrbo.ać wnloski do utadz Stovrazy*enń

4l

lGd$al

1)
2'l

ma obowĘekl
priesrząaC satllltl i uchwatu,tadz Stowazyszenia,

calonkowskle
aktyvmb uczeslnbzyć w dzialahoścl §towazyszania.

w tym terminowo pbcić składki

Ań. 12
Czbnkiem aryeajnymie§to§oba spelnk{aga yrymogidla kandydata, pzyięa gnez7snąd
wlnnĘ w poczat calonkfor avyczajnycłl.

2.

Cżlonkiem z*yczaJnym zostajc 9.§oĘ, Ęóra.eo{ywna zaltcr;yb ązamin 1eryfirryJ9

3.

Członek aryczaJny ńa ileme icaynn-e prarvo-wyborczg db rrłaOz slo,,r,arzy§zslla'&az

4,

1

2

3

t.
2.

?

furrzyszsnla dzleĘĘ na:

pod§b,fovĘ)szczegółcrłootre§onąuchłtnĘwalnąozgmmadzenla.,\

preysł,Joują mu praiła lGndydata.
Członek ewyczalny ma oborĘek
pnestzagać §latulu l ttchwal wbdz Slovrarry§zenia, w tym terminovło ńGić §kbdki

1}
2)

cz}cnkotuskie
aktywnie rczestniczyć w dziablności Stowarzyszenia,

o*'ir.."a

Członkiem wspbrającym możg być
lub osoba prawna, plzyilta w pocuet
ełrnkór wspieraJryych uchwaĘ Zaządu.
Człcnek wspierajęy ma lakie prawa iak }Qndydal.
Członek uopieĄący ma oborią3ki takie jak lGndydal oraz dodatkoup o§bwiąet
wyvlązywanla się z zadeklaroranych świadczeń na rzecz §towarzyszenia.

fr

*

1,

Art

15

ł §tołmyszerrń w!r|e w prrypadku:
l) d&nia rcaygrn{ bZazSu
2| śmb|d, ,Jfrety pdmJ zdolnołd ó cuynnoćci prawnyń,
Cdotlkoct*o

Fa,ffinocrl.go rl(orania za
prr$rępstm bo urrĘ obyłralrtrnłaRzocaypocpolxtaj Polski€i - w przypadku otób

2.

fiŁTznych
ftrńdecJllub ąrlogzarń upadlńci lktritragringi prżil osoĘ prafilą
Ponedb
mob uctnraĘ pąb*łć cdonloatliła w Slovarrygzgnlu r

3)

1)
3.

and

p'-.|lg.iln:

reĘ9cgo nbpzecfząania po§fi.tlotłlń tĘhrlu, leguhrrilnórv

2|
3)

_ l/l/tADzE

|Ąl&ami Storar:yszenia

1}

2|
3)

3.

4.

i ucłnvaludadz

§bwarzyazeda, w Wt r s*rąókrcćc| braru brmiho,mgo opbcania 3l*illek
calonkołeklch
dzbbnle naszkodę slomnygzanie
doptlozczeł,h sĘ ctlnu niegodnąo cdonl€ Stmarzyrzania.
Od tdr§aly Zarądlu w prredrdode stf*btb z lbly czbnkór płzytluguic odrcbn|g do
Xofiriii Rewlzylrr| w §minie 14 dnio6 daly doręczgnia ucltuaĘ

RozDaAŁ lll

l.
2.

nalĘpjęldt

sTov\rARry§zEtllA

Ań t8
'i

ą

Wbhe Zebanie Czbnkfitvrl/Ualne Zebranie t}eĘEtów

Zrząp

KomlsJa

RłvĘjna.

lGdeĘa wsaystkiń

urybigrahrrh

AtL17

v€dz Sbrarzyszenla hm 4

lata.

Czlor{towh wybterahyń uńadz §towaayszenla wybierani lodwolywanl sąw głcsmaniu
illwnym lub teinym, w zabżnośdod deqp.jl Wahąo Zebraila Członlórv,
Nie rnożna w tym §arny.n czas,ie Ęyó mrndabr czlonka ZarSu i l(ornisji RcHfuyjnej.
Czbn6* Komisjl RettryĘ nb mote pozostarać w zwią{u ilatżeńskim, we urpdnlm
po#u, albo w §bsunku pokreurień*un lub potvhorłańrn w §nii poatai aho w sboUnku
pokrewleństvn lub pwinowactra w ffnii bocznei do drugiąo sbpnia. albo być zwiłpani z
tyfulr plzysposobbnia, odeki tub kurelell. lub podbglośclsłużbowei z2adnym czbnkiem

Zan$u.

UcrnraĘ uazy§tkkń $adz §tovarzyszenia zapadają zrryĘ większo§tĘ g|oeów w
obecn&l co najmn'tej 1f2 ogólncJ liczby czlrnkórłr, o lle postanowbnla gtaUtu nie stanovlią
inaczej.
CzłonkołieZaząPu i Komisji Rewizyjnal nie bioą tldziafu w głosoułaniu nad uńryabmi
tiłahąo zgbranla cdonkórłv pnedmiocie zahilierdzanla ryrarłozdań z ich dziatslności

abo ujzielania

j

absduhrium.

,'1

A't.18

2.
3.

l)
2|
3}

4.

6.

Walne Zebranie Członkół jest najvqyżsą wbdzą Stał,azyszenia, może być zvyczajne lub
nadaryczaJne.
Zwyczajne Walne Zcbranie Człcnków arolyrane jest pnez Zaa$ raz na 4 latia.
Nadłvyb.ajno Walns Zcbranle Czlonkór arołnrane jest pnez Zanąd:
z tv|asnej inicJatywy,
na lvniogek Komisji Rewizyjnej,
na plsamny wniosek ponad połory csrrnkół

ewyczajnych,

§

O terminb Zwycealnego i Nadzwycz{nąo Walnago Zebranb Czlonkór waz z
proponou€nym poĘąśl{emobrad Zazqc zawia<lamlg cdonków.
Je§i rawiadomienic o drugim tgrminie W3lnąo Zebranla Czlonkóp nio *anowi
otlbywa się ono godzinę późnieJ Jak w piarwszym terminb iw tym §8mym miejscu,
czyrn uchwaĘ W.alnąo Zebrania Członków aapadająaryykĘwiększościągtbsów
obecności co najmniej polotvy czlonkól,uprawnionych do gbsowania w
,
na liczbę obecnych w druglm tErminie, jeŚli dalsze oostano*enfi|!§§

inaceei,
przy
pr:y
pierwszym ;:,_

ii§i?li;$,§i#liyr

i
i

,

i
ł,

6.

ucł.małlzwrra|łw i Nadzl,yczą|nqo Wahogo Zlb.enla Czbnkór ąpodeimomru w
greołlanU zvytĘr,tętazołĄ gNoeór r Ńeorcćd co ndrnhi M

@ftt@

czlonk&r.
7,

W pr:ypadku rełnego lulobnh

8.

Do ltornpelsnCl

praarcOnląo Vrlhąo

glmfirutratda gbmwanlą tbcytluP gba

ZiDllrrlh

Cffiłl.

Wr[rgp ZaDra$ Czlmł&r ndoty:
tJyybó{ ctlonlór ?sĄu l l(omĘii Rg*Ęhd
rozpafianlc lzatuligdzanic tpra*,cdntlZs$u l Koni{i R.{ńzyinoi,
d*ldomnlł ł rprilie ddelanle ósorrbńm Zarr$od.
rrńtrnlenle zmbny stlt hl
podetmomnir uct t *y o rwiąaniu §tounrrlozenia oraz o qęem*zcniu

1}

2|
3)
4)
5)

W

maĘUru.

1.

2.
3.

Jetel

w darryn rolru w dnfu

oaób, Wahc Zebnrric

l

tst

slycania.

Czbnlór, zoctaF

ogĘ8d wybiofenl ąU gbs,ya{u

19

[6a cfinlrół

aWnp

z*lrczajnyó pzskroczy

Walnym Zebraniem

lizĘ zrX)

DeĘEtóJ.

ts'łr,rm ry dlodzc clcldronlczĘ.
lGn@ablttl na tleb,9a6w ą rtzycc1 czlottlorĘ ilyeainl pod rlanfi krm ryrosz€nb 6Ę
na u9Ę ltandpbtfiv na DcĘletów w 3po90b i w torminie rłskazarym w tJchwalc ZxĄu
tral<h{p| o zrrcłanlu Wbrrąo Zebmnla Hogatów.
Glosorbde na dclcar&ulotDyva sĘ wHr sposób. że7$zĄd prrc§yb ó ttszyslkicl,
czbnkóvr łycza|nych. na lcłr adnsy emil sd€zane w deklamcil czlor*mskĘ lub
następnb zm|gnlołu. lią kmĄdaór m deĘató,rr zl uakazallbm termhu oddamnia
glo6ów. Ghryarlc odbyłe Ę poprra praacbn'u *mdla ałrotnago w terminb
wskazanym w t ctfrab ?slz$uz zał@t0dern zawlera|ęlm ilsĘ d6Ęat&r. na który§h
człrnek oddat gilog w bmacb POF lub przcz zabezSeczony syrtern g[oeouaft on-lil€,
Głos jest nlorażny Ptdi:
r} wtkazano w nln wtęcsi dż 80 nazuńl deĘalów,
2| wskazano w nim osobę lub osoby lpoza llsty kand},dalfurpa deĘatów,
3) przeslano ,łĘceJ nE igden .nal z g|oeaml. \ r
4i ilos naoszcdi iimaila nie mkazanąo pnez czbnka w deklaracłi cebnkcnłskiellub
ńżniei przez nĘo nie:mlenionego
5) gb§ ud!/ntpo lub prad tsminsm wskazanym do glosowanh
oaąaurni xńtaia Ńirrszs E0 Gób, ktfia uzyskaly najw}ększąfioćć gloaów. W przypadltu
gdy róvrfrą ilośćgłotór otsryłnalo więce! nĘ 80 o§ób, wazysikle one?ostaĘ DeĘEean$. W
j00 o§ób, db osób o róilvnej
Órjypaoxu lednat goy H6zuó oaąativ mlahby preelrroczyó
iiczb'ie glooór zarz{za sh drĘĘbJĘ gbeorvania. }Gden{a &Ęata ko,iczy
upłyrnń kotlca r*u popnilrŁalqpogo kolejny Zwycza|ny Z|azd DeĘalów lub Czbnkóv.
sto§ownie do trEśdusL E.
Lisrja Deląatói, zostanie podana do wiadomo6d calonkdr etov/.nyszenia w Ucfrhab

Ęz

7
8.

9,

Zaz{;u.

_

'1.

XaOeńc;aWalnąo Zebrania DeĘatówkończy aięz up§wam kolca roku popzedzaipąo
kolajny Zvryczajny {a:d DeĘatfuv lub Czbnków.
Mendat deląata wygasa:
w plzypadku utraĘ czlonkctwa aryczajnego
nie wybrania na kolojną ka<lancię.

1)
2|

Art 20

Zanąó składa sĘ z co naJmniej 3 cłlonków. ty tym PrBzeee, Wicgprezesa|ub
tłicońrEzesów ońz Skańnlka, wyb'reranych na plenłszym posledzeniu 7az$u ze euoiąo

2.
3.

sktadu,

Posiedzenia Zanądu odbywająsię nie nadzi§ nil raz na lcwańal, zwńCe je Prezes
Zarządu.

Zaaąd podeJmuje deeyzję w drodre uctlwaĘ zwykłą większością głosów pJzy
najmniei

1ź Ęólną liczby czlonków Zarz$u.

.s§

Art.21

Do kompetencjl Zaządu na|cży;
1) kierowanie bieżęądziałalnościąStowanyszenia

Lź-

4
b§,
ł,-

,

2|
3i
1)

arofire$ ayrzCnąo

n
Si
9i

wrydrrania

§}
6}
lbl

2.
3,
Ą.
!

,1

1.
2.
3.

i

§adzwłrczajnąo Wdnąp Zgbr'alB. Czlonkó,/,

uelabnleryroltotcl dthtlc|tczlmltmsklctl

zanątranh rnai&nfu,łarzytcanb
pnyfirprłenblJilBahnbcdonlóyv.

ucłrraHtielzafirbdzadcrĘulemhóy
hstr*C lan*ńor9anEao{ttych.
ńłohvanle rlrn,rĘĘrry€r,rodnoOtak ooalńrac$nysh,
boae1łpuanlo udrrłil o-zmfoip drtńl w zriccsio ałl*anym z zalecsnismi
ixl*mHmł Knpłtgo ndcaru S#orugo i oflan9 mdzoru.

l

Do'ddeddrh osrił,fucań u,dl-w lmlcnfu s4,ryar:ytż.nla upołalnlenląłezesZtrz$v,
u,lc€p6z63 z21rdu l §ł*bnlr eanmdzłilń [rb óróct czlonkftv zan$u @nte.
Oo rómpgrndi Piozece ZanqPu nalgży ldsfi,anb pracaml ZaźSu. .
yykonyryane w
Culonkńryb Zdrąau nb mogąohrymyułać vlynąrcdzenla za ccnnoód

tvi$u z pefiionąftnr§ą
KofirĘa Rewizy|na c<bda

NŁ22

Ę m ndEnq l3 cób, w fi

przamdnlczęąo, |ąo zasgc,

i

ldrct

tvyłicranych re strolgo glona

rża.

baonmwp Kim-brhłiryrd nh nrogąpch|ć krnych funk{luleuńdzacfi 8lorarrrarnh.
Do kąnpobnrłi l(ornb! Rer&ryjncJ ndoł.'i
ltoltoh cabłsrtel[r &lełŃmć§l§lfimrzyszenła
wnbekowenb oarobnlc }tadzrrlnzainąo lĄlatnąo Zebrania
mzpały*anis oóróbń od ,Jdnr.l Zan{u

1)
2|
3)
1)

ói

4.

lra§zo*tne uówd Watnary Zgbrrnla Czbnróvl

occna pra§,

ZllŃ,

ooaańn gbmweian
§bwarryszenla

l

na V'łalnym Zebraniu Czlołrków,

Zarrą§u

grbdanlónmbrlOrlwrprarvh
8)
-Uchwały

waz z ocenądzi*hoóci

udzielaniaZanąPml abcolutorium

Komh$l Renńzyine| pod{morano ĘzvrykĘwlększoócląeło€ófl

wszy:Utich|eJclMGlfl.

Ań.23

,, \

'

w obecnoŚcJ

ł

,

W prrypadku gdy §lńd uładz wybicralnych Sbuarzyszenia uĘni9 zfunisj§zsniu w cza§e buania
kderiii rruńńpnb łń §khdumoó nastąpitw drodze kmptacji , kiórEi dokonĘpozostali
czlqrkńryic oĘłru, ktĘ ulą[ zrnrieiszenlu. W tym Ębig można powołać nie wĘcei nts polotę
*bdu organu.

RozDzlAŁ lv - iił,Ą'ĄTEK sToWARerszENlA

NL24

1.

2.
3.

4.

może prorradzl§ dziablndć odńtqi nleodplafnąpo$tu publl€nego w
sfer4 dŹiebn okreśbriychart ł ustawy zdnb2Ą czerwca 20O3 l, o duiablnościńflku
publirznego l o wotonl#acig (t€lGt pieil,ofiry: Dz. U. 2003 r. Nr 96 Poz. E73zpól,z.n.|
igoOnn z-cetaml §brreeyszcnla i PolsĘ KJasyfikacJą Dzbhlności.
shrrvarryszcnig nle powadzi dzhblnoód gpspodarczel,
Żródhml maJąlku $orarryszenla są

Stouanyse6nl€

1) gkładklczbnkowtki€
2i dgrgwizny, zapisy l łpadkl oraz śrcdki pocńodzące a ofiamości publicznel i sponsolingu
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