
tekst jednolity 
statutu Stowarzyszenia Szlak Templariuszy 
według stanu na dzień 23 czerwca 2014r., 

STATUT
Stowarzyszenia Szlak Templariuszy

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§ 1
Organizacja nosi nazwę: Stowarzyszenie Szlak Templariuszy, zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2
Siedzibą Stowarzyszenia są Chwarszczany.

§ 3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy 
wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność 
także poza granicami kraju.

§ 4
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy  z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o 
stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz.855 z późn. zmianami) oraz 
niniejszego statutu. 

§ 5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o 
podobnym zakresie i charakterze działania.

§ 6
Stowarzyszenia może posługiwać się godłem i pieczęcią, których wzór zawiera załącznik nr 1 
do statutu. 

§ 7
Stowarzyszenie uzyska status organizacji pożytku publicznego z chwilą wpisania do 
Krajowego Rejestru Sądowego informacji o spełnieniu wymagań określonych we właściwych 
przepisach.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby działania 

§ 8
Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, prowadzenie oraz wspieranie działalności: 
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1) naukowej i oświatowej, działalności w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
tradycji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego 
miejsc związanych z obecnością zakonu rycerskiego templariuszy, 

2) wspieranie inicjatyw społecznych, działań służących wszechstronnemu rozwojowi 
społecznemu, kulturalnemu i materialnemu społeczności lokalnej, stwarzających 
możliwość świadomego i twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa i 
państwa,

3) działanie na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej i rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej, jak również na rzecz integracji europejskiej,

4) rozwijanie kontaktów i współpracy  między społeczeństwami, krajoznawstwa oraz 
wypoczynku.

§ 9
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez odpłatne:

a) wydawanie książek (PKD 58.11.Z), 
b) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
c) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
d) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
e) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 

(PKD 59.11.Z),
f) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
g) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
h) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 

humanistycznych (PKD 72.20.Z),
i) działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z),
j) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
k) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 

85.51.Z),
l) pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),
m) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 

85.59.Z),
n) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z),
o) działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),
p) działalność archiwów (PKD 91.01.B)
q) działalność muzeów (PKD 91.02.Z),
r) pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),
s) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),

oraz nieodpłatne:

a) wydawanie książek (PKD 58.11.Z), 
b) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
c) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
d) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
e) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 

(PKD 59.11.Z),
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f) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
g) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
h) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 

humanistycznych (PKD 72.20.Z),
i) działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z),
j) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
k) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 

85.51.Z),
l) pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),
m) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 

85.59.Z),
n) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nieskalsyfikowana 

(PKD 88.99.Z),
o) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z),
p) działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),
q) działalność archiwów (PKD 91.01.B)
r) działalność muzeów (PKD 91.02.Z),
s) działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych 

(PKD 91.03.Z),
t) pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),
u) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
v) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(PKD 94.99.Z).
2. Wszelkie dochody uzyskiwane przez Stowarzyszenie przeznaczane są na działalność 

statutową Stowarzyszenia.
3. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu 

działalności pożytku publicznego.
4. Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność pożytku publicznego nie może być 

prowadzona wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia. 

§ 10
Stowarzyszenie realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z władzami 
samorządowymi, innymi stowarzyszeniami, fundacjami oraz instytucjami naukowymi i 
kulturalnymi. 

§ 11
Stowarzyszenie opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich 
członków oraz pomocy sympatyków i sponsorów. Stowarzyszenie może zatrudniać 
pracowników do prowadzenia swoich spraw. 

§ 12
1. Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je osobom 

fizycznym, osobom prawnym, instytucjom oraz komitetom społecznym zasłużonym dla 
celów realizowanych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia.

2. Ustanawianie wyróżnień i odznak, o których mowa w ust. 1, oraz ich nadawanie należy 
do kompetencji Walnego Zebrania Członków.
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Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 13
Członkami Stowarzyszenia są:

1) członkowie zwyczajni,
1) członkowie wspierający,
2) członkowie honorowi.

§ 14
1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być uznający cele Stowarzyszenia 

pełnoletni obywatele polscy, cudzoziemcy zamieszkali w Polsce i cudzoziemcy 
zamieszkali poza granicami Polski.

2. Przyjęcia członka zwyczajnego dokonuje Zarząd na podstawie złożonej deklaracji 
członkowskiej.

3. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia 
zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w 
terminie 30 dni od daty  doręczenia decyzji Zarządu. Zainteresowany ma prawo udziału w 
Walnym Zebraniu Członków w czasie rozpatrywania jego odwołania. Uchwała Walnego 
Zebrania Członków jest ostateczna. 

§ 15
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na miejsce 
zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zostanie przyjęta za swą zgodą w poczet 
członów wspierających Stowarzyszenia. O przyjęciu poczet członków wspierających 
Stowarzyszenia decyduje Zarząd.

§ 16
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej 
miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie Członków za szczególne 
zasługi dla Stowarzyszenia. 

§ 17
1. Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach 

organizowanych przez Stowarzyszenie, a z głosem doradczym także w Walnym Zebraniu 
Członków.

2. Członkowie wspierający  i członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania 
postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 18
Członkostwo w Stowarzyszeniu nie wyklucza przynależności do innych stowarzyszeń.

§ 19
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada:

1) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
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2) prawo podejmowania inicjatyw i zgłaszania wniosków dotyczących działalności 
Stowarzyszenia,

3) prawo czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia, 
4) prawo udziału w Walnym Zebraniu Członków z prawem głosu.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:
1) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
2) przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
3) regularnie opłacać składki członkowskie. 

§ 20
1. Członek zwyczajny zobowiązany  jest do opłacania składek członkowskich w wysokości i 

terminach określonych przez Walne Zebranie Członków. 
2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie 

wysokości.

§ 21
1. Utrata członkostwa następuje poprzez skreślenie lub wykluczenie członka 

Stowarzyszenia.
2. Skreślenia z listy  członków zwyczajnych Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w 

następujących przypadkach:
1) rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie,
2) nie usprawiedliwionego zalegania przez członka, mimo pisemnego upomnienia, z 

opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy,
3) śmierci członka.

3. Wykluczenia członka zwyczajnego Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w następujących 
przypadkach:
1) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem, 
2) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub 

godzi w dobre imię Stowarzyszenia.
4. Przed podjęciem uchwał w sprawach określonych w ust. 2 pkt. 1) i 2) oraz w ust. 3, 

Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu 
Zarządu.

5. Od uchwały  Zarządu w sprawie, o której mowa w ust. 2 pkt. 1) i 2) oraz w ust. 3, członek 
Stowarzyszenia może odwołać się w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały  Zarządu 
do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna. 

§ 22
Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w 

stosunku do członków Stowarzyszenia, członków władz Stowarzyszenia lub pracowników 
Stowarzyszenia oraz osób, z którymi członkowie Stowarzyszenia, członkowie władz 
Stowarzyszenia oraz pracownicy  Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we 
wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z 
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
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b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków 
władz Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na 
zasadach innych niż  w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to 
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków 
władz Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na 
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie 
bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 
Stowarzyszeni, członkowie władz Stowarzyszenia lub pracownicy Stowarzyszenia oraz 
ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach 
wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 23
Władzami Stowarzyszenia są:
1 Walne Zebranie Członków,
2 Rada Stowarzyszenia,
3 Zarząd. 

§ 24
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia, 

podejmowanie uchwał należy do właściwości Walnego Zebrania Członków. 
3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane w każdym czasie z 

inicjatywy Zarządu, na wniosek Rady Stowarzyszenia albo na wniosek co najmniej 1/3 
(jednej trzeciej) zwyczajnych członków Stowarzyszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni 
od daty zgłoszenia wniosku.

6. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia 
członków Stowarzyszenia pisemnie, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. 
Zawiadomienie może być wysłane członkowi Stowarzyszenia pocztą elektroniczną, jeżeli 
uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno 
być wysłane. 

7. Drugi termin obrad Walnego Zebrania Członków powinien być podany w zawiadomieniu 
i nie może być wyznaczony  wcześniej niż  po upływie co najmniej pół godziny po 
pierwszym terminie.

§ 25
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1) wytyczanie kierunków działalności Stowarzyszenia i uchwalanie programów działalności 

Stowarzyszenia,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Rady Stowarzyszenia,
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3) udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Rady  Stowarzyszenia z wykonania przez 
nich obowiązków,

4) uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,
5) wybór i odwołanie członków Zarządu i Rady Stowarzyszenia,
6) ustalanie liczby członków Zarządu i Rady Stowarzyszenia,
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich,
8) nadawanie członkostwa honorowego,
9) ustalanie wysokości składek członkowskich,
10) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 26
1. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy ogólnej liczby  osób uprawnionych do głosowania w 
pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych – w drugim terminie, z 
zastrzeżeniem postanowień § 32 ust. 1.

2. Walne Zebranie Członków może podjąć uchwałę w trybie pisemnym, jeżeli za jej 
podjęciem wypowie się bezwzględna większość członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 27
1. Rada Stowarzyszenia składa się z trzech członków, powoływanych i odwoływanych przez 

Walne Zebranie Członków na okres dwóch lat. 
2. Członek Rady Stowarzyszenia może być w każdym czasie odwołany.
3. Do zadań Rady Stowarzyszenia należy w szczególności:

1) kontrolowanie działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
2) przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
3) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków i zgłaszanie wniosków o 

udzielenie absolutorium ustępującym członkom Zarządu.
4. Członkowie Rady  Stowarzyszenia nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z 

nimi związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa lub z tytułu podległości służbowej. Członkami Rady  Stowarzyszenia nie 
mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5. Z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Stowarzyszenia, członkowie Rady nie otrzymują 
zwrotu kosztów ani wynagrodzenia.

§ 28
1. Uchwały Rady  Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy członków Rady Stowarzyszenia. 
2. Członkowie Rady Stowarzyszenia mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady 

Stowarzyszenia, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. 
Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na 
posiedzeniu Rady Stowarzyszenia. 

3. Rada Stowarzyszenia może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest 
ważna, gdy wszyscy  członkowie Rady Stowarzyszenia zostali powiadomieni o treści 
projektu uchwały.
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§ 29
1. Zarząd składa się z maksymalnie trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, 

powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków na okres dwóch lat.
2. Liczbę członków Zarządu określa Walne Zebranie Członków, z uwzględnieniem 

określonego w ust. 1 ograniczenia liczby członków Zarządu. 
3. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany.
4. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Do kompetencji Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością statutową 

Stowarzyszenia, a w szczególności:
a) realizacja uchwalonego przez Walne Zebranie Członków programu Stowarzyszenia 

oraz innych uchwał Walnego Zebrania Członków,
b) prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia,
c) sporządzanie sprawozdań z działalności finansowej Stowarzyszenia,
d) przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków i Radzie Stowarzyszenia sprawozdań ze 

swej działalności,
e) zawieranie umów w imieniu Stowarzyszenia,
f) dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia,
g) zatrudnianie pracowników do prowadzenia prac Stowarzyszenia,
h) kierowanie działalnością Stowarzyszenia w okresie między  Walnymi Zebraniami 

Członków oraz reprezentowanie Stowarzyszenia i jego interesów w kraju i za granicą,
i) podejmowanie uchwał w sprawach określonych niniejszym statutem.

6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy  obecności co najmniej 
połowy członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzygający  jest głos Prezesa 
Zarządu.

7. Szczegółowe zasady działania Zarządu może określać regulamin uchwalony przez Radę 
Stowarzyszenia.

§ 30
Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest każdy członek Zarządu 
samodzielnie.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia 

§ 31
1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:

1) ruchomości będące własnością Stowarzyszenia,
2) nieruchomości stanowiące własność Stowarzyszenia,
3) inne prawa majątkowe,
4) środki pieniężne.

2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
1) składek członkowskich,
2) darowizn, zapisów, spadków, 
3) dotacji i subwencji,
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4) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
5) ofiarności publicznej.

3. Stowarzyszenie może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza. Zarząd 
składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko w 
przypadku, gdy stan czynny spadku przekracza wysokość długów spadkowych.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 32
1. Uchwała Walnego Zebrania Członków dotycząca zmian statutu Stowarzyszenia lub 

rozwiązania się Stowarzyszenia może być podjęta większością 3/4 (trzech czwartych) 
głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby  osób uprawnionych do 
głosowania.

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeżeli Walne Zebranie Członków nie wyznaczy 
innych likwidatorów.

3. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony  w uchwale 
Walnego Zebrania Członków. Koszty likwidacji pokrywa się z  majątku likwidowanego 
Stowarzyszenia.

4. W przypadku ustąpienia członków władz w czasie trwania kadencji, władze te mogą 
uzupełnić swój skład przez kooptację do wysokości 1/3 (jednej trzeciej) składu 
pochodzącego z wyboru.

§ 33
W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy  ustawy z dnia 7 
kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z 
późniejszymi zmianami).


