STATUT
STOWARZYSZENIA PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW SWOJAK
(przyjęty drugą Uchwałą Walnego Zebrania Członków w dniu 20.08.2018)
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK, zwane dalej
STOWARZYSZENIEM, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo
o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z póź. zm.) oraz niniejszego
statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§ 2. STOWARZYSZENIE zostaje powołane na czas nieokreślony.
§ 3. Siedzibą STOWARZYSZENIA jest miasto Sanok.
§ 4. Terenem działania STOWARZYSZENIA jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla
właściwego realizowania swoich celów STOWARZYSZENIE może prowadzić działalność
również poza granicami kraju.
§ 5. STOWARZYSZENIE korzysta z odznak, pieczęci i znaków towarowych, zgodnie
z uchwałami władz organizacji i obowiązującymi przepisami.
§ 6. STOWARZYSZENIE może posługiwać się nazwą skróconą „SPiR SWOJAK”.
§ 7. STOWARZYSZENIE współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać
członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§ 8. STOWARZYSZENIE opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw może korzystać z usług zewnętrznych firm.
§ 9. STOWARZYSZENIE może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne nazwane oddziałami
regionalnymi na zasadach określonych w statucie.
§ 10. STOWARZYSZENIE może ustanawiać odznaki, medale honorowe, tytuły honorowe
i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym
zasłużonym dla Związku.
§ 11. Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac STOWARZYSZENIA jest wzbronione.
§ 12. STOWARZYSZENIE nie opowiada się za żadną formacją polityczną, lecz dopuszcza
współpracę z partiami celem realizacji zadań statutowych, działając w oparciu o stosowną umowę
współpracy.
§ 13. STOWARZYSZENIE realizuje swoje cele poprzez prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego.
ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§ 14. Celami głównymi STOWARZYSZENIA są:
1) działalność oświatowa w zakresie promocji patriotyzmu konsumenckiego;
2) działalność oświatowa w zakresie promocji wolności gospodarczej;
3) działalność oświatowa w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania
zawodowego.
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§ 15. Celami pobocznymi STOWARZYSZENIA są:
1) współpraca i wzajemna pomoc członkom;
2) upowszechnienie i ochrona praw konsumentów;
3) reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych przedsiębiorców i rolników;
4) promowanie postaw zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
5) wspieranie kultury i ochrona dziedzictwa narodowego;
6) przyznawanie nagród i wyróżnień.
§ 16. STOWARZYSZENIE realizuje swoje cele poprzez:
1) prowadzenie akcji „Swój do swego po swoje”;
2) udostępnianie znaków towarowych swoim członkom i współpracującym organizacjom, zgodnie
z warunkami zawartymi w stosownych uchwałach władz organizacji;
3) projektowanie i kolportaż materiałów graficznych oraz działalność wydawnicza;
4) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami
masowego przekazu;
5) współpracę z innymi organizacjami przedsiębiorców i rolników;
6) wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami statutowymi;
7) organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów, konferencji, zjazdów i odczytów;
8) prowadzenie badań, przechowywanie i przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym
przedsiębiorców i rolników;
9) prowadzenie doradztwa ekonomicznego i wykonywanie ekspertyz na rzecz przedsiębiorców,
rolników oraz innych zainteresowanych podmiotów;
10) prowadzenie kampanii społecznych;
11) organizowanie wolontariatu.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 17. Członkiem STOWARZYSZENIA mogą być przedsiębiorcy i rolnicy oraz osoby fizyczne
identyfikujące się z celami STOWARZYSZENIA, a także organizacje przedsiębiorców i rolników.
§ 18. O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd, na podstawie wypełnionej deklaracji
rekrutacyjnej oraz po wpłaceniu rocznej składki członkowskiej.
§ 19. Członkostwo w STOWARZYSZENIU ma charakter zwyczajny (Członek Zwyczajny),
wspierający (Członek Wspierający) i honorowy (Członek Honorowy).
§ 20. Członkowie Zwyczajni STOWARZYSZENIA mają prawo do:
1) czynnego i biernego wyboru władz organizacji;
2) uczestnictwa w pracach organizacji;
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3) korzystania ze wsparcia organizacji we wszystkich sprawach objętych niniejszym statutem;
4) dostępu do wszelkich informacji i dokumentów dotyczących organizacji;
5) zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności organizacji;
6) odwoływania się od decyzji Zarządu i Komisji Rewizyjnej poprzez zgłoszenie pisemnego
wniosku do Walnego Zebrania Członków;
7) bezpłatnego korzystania ze znaku towarowego STOWARZYSZENIA w oparciu o stosowny
regulamin uchwalony przez Zarząd.
§ 21. Członkowie Zwyczajni STOWARZYSZENIA są zobowiązani do:
1) aktywnego działania na rzecz rozwoju organizacji;
2) przestrzegania statutu i regulaminu obrad;
3) terminowego uiszczania składek;
4) udzielania organom organizacji informacji niezbędnych do jego działalności;
5) udzielania pomocy organizacji w realizacji zadań statutowych.
§ 22. Członkostwo w STOWARZYSZENIU ustaje w razie:
1) otrzymania przez Zarząd pisemnej rezygnacji;
2) wykluczenia z organizacji na skutek:
a) działania członka na szkodę ugrupowania;
b) naruszania postanowień statutu bądź uchwał Zarządu;
c) uchylania się od składek członkowskich;
d) braku przejawów aktywnej działalności.
3) śmierci.
§ 23. Członkiem Wspierającym może zostać każda osoba prawna bądź ułomna osoba prawna
działająca na rzecz rolników bądź przedsiębiorców.
§ 24. Członkowie Wspierający, reprezentowani przez uprawnionych przedstawicieli, mają takie
same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni, lecz nie posiadają czynnego i biernego prawa
wyborczego oraz prawa do odwoływania się od decyzji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
§ 25. Składki Członków Wspierających ustala umowa partnerska.
§ 26. Członkiem Honorowym STOWARZYSZENIA może być osoba fizyczna, która wniosła
wybitny wkład w działalność i rozwój organizacji.
§ 27. Członkowie Honorowi mają takie same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni, lecz są
zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§ 28. O nadaniu członkostwa honorowego decyduje uchwała Zarządu.
§ 29. Wykluczenie z organizacji następuje na mocy uchwały Zarządu.
§ 30. W związku z ustaniem członkostwa członkom nie przysługują żadne roszczenia do majątku
STOWARZYSZENIA.
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§ 31. Status Sympatyka bądź Eksperta organizacji jest wyłącznie tytułem honorowym, nie
przyznającym żadnych praw wynikających z członkostwa w STOWARZYSZENIU.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 32. Organami Związku są:
1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.
§ 33. Uchwały wszystkich władz STOWARZYSZENIA zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów.
§ 34. Organy Związku działają na podstawie uchwalonych regulaminów.
§ 35. W razie ustania członkostwa członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej – przeprowadzane są
wybory uzupełniające na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków.
§ 36. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą STOWARZYSZENIA.
§ 37. Uchwały Walnego Zebrania Członków są ostateczne.
§ 38. Walne Zebranie Członków może być zwołane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.
§ 39. Walne Zebranie Członków w trybie zwyczajnym jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej
raz w roku kalendarzowym.
§ 40. Zarząd informuje członków STOWARZYSZENIA o Walnym Zebraniu Członków listownie
bądź za pomocą poczty elektronicznej
§ 41. Walne Zebranie Członków w trybie nadzwyczajnym jest zwoływane w ciągu 30 dni od czasu:
1) otrzymania pisemnego odwołania od decyzji Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej;
2) ustania członkostwa członka Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej.
§ 42. O terminie, miejscu i porządku zwołanego Walnego Zebrania Członków w trybie zwyczajnym
i nadzwyczajnym decyduje Zarząd.
§ 43. Każdemu Członkowi Zwyczajnemu i Honorowemu organizacji przysługuje jeden głos
podczas Walnego Zebrania Członków.
§ 44. W przypadku równego rozłożenia głosów, podczas przyjmowania uchwał Walnego Zebrania
Członków, decyduje głos przewodniczącego zebrania.
§ 45. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju STOWARZYSZENIA;
2) uchwalanie zmian statutu;
3) wybór i odwoływanie wszystkich władz STOWARZYSZENIA;
4) decydowanie o podziale funkcji we wszystkich władzach STOWARZYSZENIA;
5) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz STOWARZYSZENIA;
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7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej w sprawach dotyczących
wykluczenia z listy członków;
8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu STOWARZYSZENIA i przeznaczeniu jego majątku;
9) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz
STOWARZYSZENIA.
§ 46. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością STOWARZYSZENIA, zgodnie
z uchwałami Walnego Zebrania Członków.
§ 47. Zarząd składa się z trzech do pięciu osób, spośród których wybierany jest prezes, wiceprezes
i skarbnik.
§ 48. Gdy Walne Zebranie Członków nie powoła nikogo na skarbnika bądź urzędujący skarbnik
zrezygnuje ze swojej funkcji, za prowadzenie ewidencji rachunkowej odpowiada Prezes Zarządu.
§ 49. Zarząd zostaje powołany na czas nieokreślony.
§ 50. Do uprawnień i obowiązków Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą pracą STOWARZYSZENIA;
2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
3) zarządzanie majątkiem STOWARZYSZENIA, w tym podejmowanie uchwał o przyjęciu
darowizn i spadków;
4) uchwalanie regulaminu działania, planów i harmonogramów działalności merytorycznej,
preliminarzy kosztów oraz budżetów ze wskazaniem źródeł finansowania;
5) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;
6) reprezentowanie STOWARZYSZENIA na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
7) nawiązywanie współpracy z zewnętrznymi instytucjami;
8) przyjmowanie i wykluczanie członków STOWARZYSZENIA;
9) nadawanie tytułu Sympatyka, Eksperta i Członka Honorowego;
10) nadawanie osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla STOWARZYSZENIA, odznak,
medali honorowych oraz tytułów honorowych;
11) redagowanie deklaracji ideowych;
12) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
13) podejmowanie uchwał w kwestiach niezastrzeżonych przez Walne Zebrania Członków bądź
Komisję Rewizyjną;
14) ustanawianie oddziałów regionalnych, instytutów, centrów badawczych oraz rozwojowych;
15) ustanawianie rzecznika prasowego;
16) ustalanie zasad korzystania ze znaku towarowego STOWARZYSZENIA;
17) ustalanie w formie uchwały wysokości składek członkowskich.
§ 51. W przypadku równego rozłożenia głosów, podczas przyjmowania uchwał Zarządu, decyduje
głos Prezesa Zarządu.
§ 52. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym STOWARZYSZENIA i składa się z dwóch
członków zwyczajnych wybranych przez Walne Zebranie Członków.
§ 53. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
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§ 54. Komisja Rewizyjna zostaje powołana na czas nieokreślony.
§ 55. Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola całokształtu działalności STOWARZYSZENIA;
2) badanie rzetelności realizowanych zadań merytorycznych, gospodarki finansowej oraz
rachunkowości STOWARZYSZENIA;
3) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań finansowych;
4) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków wraz z oceną działalności
STOWARZYSZENIA i Zarządu Stowarzyszenia;
5) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi;
6) uchwalanie regulaminu działania.
§ 56. W przypadku równego rozłożenia głosów, podczas przyjmowania uchwał Komisji
Rewizyjnej, decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
§ 57. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą podejmować uchwały w sposób obiegowy
za pomocą wymiany korespondencji pocztą lub za pośrednictwem kuriera, telefaksem lub pocztą
elektroniczną.
§ 58. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionych
obowiązków.
ROZDZIAŁ V
ODDZIAŁY REGIONALNE
§ 59. STOWARZYSZENIE może tworzyć oddziały regionalne, instytuty, centra badawcze,
edukacyjne oraz rozwojowe.
§ 60. Oddziały regionalne, instytuty, centra badawcze, edukacyjne oraz rozwojowe tworzone są za
pomocą uchwały przez Zarząd STOWARZYSZENIA.
§ 61. Oddziały regionalne, instytuty, centra badawcze, edukacyjne oraz rozwojowe nie posiadają
odrębnej osobowości prawnej.
§ 62. Uchwała Zarządu STOWARZYSZENIA będzie określać nazwę, obszar, zasady działania,
budżet, koordynatora, zadania, kompetencje i zakres odpowiedzialności oddziału regionalnego,
instytutu, centra badawczego, edukacyjnego oraz rozwojowego.
ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 63. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe oraz fundusze.
§ 64. Źródłami powstania majątku STOWARZYSZENIA są:
1) składki członkowskie;
2) dotacje, subwencje z budżetu państwa i budżetów samorządowych, darowizny, zapisy i spadki
oraz dochody ze zbiórek publicznych;
3) inne wpływy i dochody uzyskane w granicach obowiązujących przepisów prawnych.
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§ 65. Majątkiem i funduszami STOWARZYSZENIA zarządza Zarząd.
§ 66. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń woli,
w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu
działających łącznie.
ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 67. Uchwały w sprawie zmiany statutu, rozwiązania STOWARZYSZENIA i rozwiązania
Zarządu podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.
§ 68. Uchwała w sprawie rozwiązania STOWARZYSZENIA winna określać sposób jego
likwidacji oraz sposób przeznaczenia i podziału majątku STOWARZYSZENIA.
§ 69. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy
obowiązującego prawa.
Statut przyjęto uchwałą w dniu 20 sierpnia 2018 r.
Podpisano:
Karol Skorek
Przewodniczący Walnego Zebrania Członków
Artur Szczepek
Protokolant Walnego Zebrania Członków
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