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§ 1 

Członkostwo w Stowarzyszeniu 

Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, wspierających i honorowych. 

§ 2 

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna i osoba prawna, w tym jednostka 

samorządu terytorialnego po złożeniu deklaracji członkowskiej i przyjęciu przez Zarząd,         

z tym, że członkowie zwyczajni będący osobami prawnymi biorą udział w pracach 

organów Stowarzyszenia i uczestniczą w tych organach przez swoich przedstawicieli. 

2. Członkiem zwyczajnym może być także osoba poniżej 18 roku życia, będąca obywatelem 

polskim zamieszkałym w Polsce, o ile taką możliwość przewidują przepisy prawne 

powszechnie obowiązujące, na warunkach określonych w tych przepisach. 

3. Członek zwyczajny ma prawo do: 

a. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia; 

b. uczestnictwa w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. 

c. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia  

4. Członek zwyczajny jest zobowiązany do: 

a. aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia; 

b. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia; 

c. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu 

 

§ 3 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna, działającą na terenie 

kraju lub poza jego granicami oraz osoba fizyczna będąca obywatelem polskim lub 

cudzoziemcem, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i deklarująca pomoc 

finansową na cele statutowe Stowarzyszenia. 

2. Przyjęcia członka wspierającego dokonuje Zarząd na podstawie złożonej deklaracji. 

3. Członek wspierający Stowarzyszenia jest obowiązany: 

a. propagować cel Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tego celu, 

b. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

c. dbać o dobre imię Stowarzyszenia, przyczyniając się do jego rozwoju 

4. Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo: 

a. uczestniczyć z głosem doradczym w obradach Walnego Zebrania Członków, 

b. składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności 

Stowarzyszenia, 
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c. brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach. 

 

§ 4 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna będąca obywatelem 

polskim lub cudzoziemcem szczególnie zasłużona dla idei oraz przedmiotu działalności 

Stowarzyszenia. 

2. Godność członka honorowego nadawana jest przez Walne Zgromadzenie Członków 

Stowarzyszenia, na wniosek zgłoszony przez co najmniej 10 członków Stowarzyszenia. 

3. Członek honorowy Stowarzyszenia jest obowiązany: 

a. propagować cel Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tego celu, 

b. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

c. dbać o dobre imię Stowarzyszenia, przyczyniając się do jego rozwoju 

4. Członek honorowy Stowarzyszenia ma prawo: 

a. uczestniczyć z głosem doradczym w obradach Walnego Zebrania Członków, 

b. składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia, 

c. brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach. 

 

§ 5 

Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w razie: 

1. Rezygnacji z członkostwa zgłoszonej na piśmie Zarządowi, a w przypadku osób 

prawnych dodatkowo złożenie Zarządowi uchwały organu z decyzją o wystąpieniu  

z LGD. 

2. Nieuzasadnionego zalegania z opłacaniem składek członkowskich za okres 

przekraczający 12 miesięcy. 

3. Braku obecności lub uczestniczenia w głosowaniu na trzech Walnych Zebraniach 

Członków. 

4. Śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej. 

5. Wykluczenia przez Zarząd w przypadku: 

a. naruszenia postanowień statutu Stowarzyszenia lub uchwały któregoś z organów 

Stowarzyszenia, 

b. pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu, 

c. Prowadzenie działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem, 

 

§ 6 

1. Uchwałę w przedmiocie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu podejmuje Zarząd, po 

uprzednim wysłuchaniu wyjaśnień osoby, której dalszego członkostwa w Stowarzyszeniu 

uchwała ma dotyczyć. 
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2. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić na piśmie członka o wykluczeniu, załączając odpis 

uchwały, podając przyczyny utraty członkostwa, a także wskazując na prawo wniesienia 

odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, w terminie 14 dni od 

daty doręczenia stosownego zawiadomienia wraz z odpisem uchwały. Odwołanie będzie 

rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków. 

3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa w Stowarzyszeniu stosuje się 

odpowiednio tryb oznaczony w pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu. 

 


