
STATUT STOWARZYSZENIA
Wandalowie – Wandalska Zagroda w Kotorowie

tekst jednolity z dnia 13 lutego 2015 r.

§ 1.
Stowarzyszenie o pełnej nazwie "Stowarzyszenie Wandalowie – Wandalska Zagroda w Kotorowie"
oraz  nazwie  skróconej  ''Wandalowie''  zwane  dalej  ”Stowarzyszeniem”,  jest  dobrowolnym,
samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§ 2.
1. Cele Stowarzyszenia:

1) Popularyzacja wiedzy o kulturowo-historycznym dziedzictwie regionu.
2) Promowanie szeroko rozumianej dziedziny archeologii.
3) Promocja walorów turystycznych regionu. 
4) Działalność edukacyjna, organizacyjna i popularyzatorska.
5) Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu aktywizację społeczności lokalnych na

podstawie lokalnych, regionalnych oraz ogólnopolskich dokumentów strategicznych.
6) Rozpowszechnianie założeń lokalnych, regionalnych oraz ogólnokrajowych dokumentów

strategicznych na obszarze działania Stowarzyszenia.
7) Przygotowywanie  i  realizacja  projektów  inwestycyjnych  i  społecznych  związanych

z realizacją lokalnych, regionalnych oraz ogólnokrajowych dokumentów strategicznych.
8) Aktywizacja i budowania kapitału społecznego na wsi.
9) Nawiązanie  współpracy  między  terytorialnej  lub  międzynarodowej  w  ramach  realizacji

różnego typu projektów.
2. Działania Stowarzyszenia:

1) Cele zawarte w ust. 1 pkt 1-4 będą realizowane przez działania:
a) popularyzacja wiedzy historycznej,
b) edukacja historyczna, archeologiczna i popularnonaukowa obejmująca okres II-IV w.

n.e.,
c) budowa obiektów archeologicznych,
d) tworzenie i ochronę atrakcji turystycznych,
e) organizacja  i  prowadzenie  warsztatów  rzemiosł  dawnych  tzw.  żywej  archeologii

stwarzających możliwość nauki zawodu dla bezrobotnych,
f) działanie na rzecz tworzenia pomocniczej infrastruktury turystycznej w postaci szlaków

turystycznych, pól namiotowych, kempingów, gastronomii oraz hoteli,
g) wspieranie  działań,  których  celem  jest  identyfikacja  mieszkańców  z  miejscem,

w którym żyją,
h) prowadzenie  działalności  wydawniczej  o  charakterze  promocyjnym  i  popularno-

naukowym, edukacyjnym,
i) prowadzenie działalności edukacyjnej dla młodzieży i dorosłych,
j) udział  i  organizacja  archeologicznych  konferencji  naukowych,  imprez,  targów,

seminariów,  prelekcji  muzealnych,  pokazów,  wystaw,  warsztatów dawnych  rzemiosł
tzw. archeologii żywej dla zorganizowanych grup oraz dla odbiorców indywidualnych,
mających na celu promocję historii, dziedzictwa kulturowego, w tym środowiskowego,

k) obsługa turystyczna grup odwiedzających "Zagrodę Wandalską w Krainie Gotów",
l) doskonalenie  swoich  umiejętności  w  trakcie  szkoleń  i  warsztatów  rzemiosł

organizowanych dla członków Stowarzyszenia,
m) aktywna współpraca z samorządami, ośrodkami naukowymi, placówkami muzealnymi

i innymi organizacjami pozarządowymi.
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2) Cele zawarte w ust. 1 pkt 5-7 będą realizowane przez działania:
a) zakup dóbr i usług,
b) roboty budowlane,
c) organizacja i przeprowadzenie spotkań, szkoleń, wydarzeń promocyjnych itp.,
d) najem, dzierżawa lub zakup oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn,

materiałów lub przedmiotów,
e) zatrudnienie osób zaangażowanych w realizację operacji o charakterze szkoleniowym,
f) funkcjonowania nowo utworzonych sieci oraz inkubatorów przetwórstwa lokalnego,
g) realizacja  "mikroprojektów"  gdzie  beneficjentem  ubiegającym  się  o  wsparcie  przed

podmiotem wdrażającym jest np. LGD,
h) promocja  i  działania  w  zakresie:  turystyki,  rekreacji,  ekologii,  ochrony  zwierząt,

krajoznawstwa, kultury, dziedzictwa, produktów lokalnych, rynków lokalnych.
3) Cel zawarty w ust. 1 pkt 8 będzie realizowany przez działania:

a) pobudzenie  zaangażowania  społeczności  lokalnej,  zgodnie  z  zasadą
partycypacyjności,  w  rozwój  obszaru  oraz  lepszego  wykorzystania  potencjału
obszarów wiejskich,

b) lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników,
c) promowanie  równych  szans  oraz  aktywnego  uczestnictwa  i  zwiększania  szans  na

zatrudnienie,
d) wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach

społecznych  oraz  ekonomii  społecznej  i  solidarnej  w  celu  ułatwiania  dostępu  do
zatrudnienia,

e) wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na
obszarach wiejskich,

f) prowadzenie  działań  doradczych,  szkoleniowych,  animacyjnych,  integracyjnych,
turystycznych, kulturalnych, aktywizujących, sportowo-rekreacyjnych,

g) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich,
h) działania  na  rzecz  wyrównywania  szans  oraz  przeciwdziałania  wykluczeniu

społecznemu osób niepełnosprawnych, starszych, w tym w wieku emerytalnym oraz
będących w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,

i) promocja i organizacja wolontariatu,
j) działalność charytatywna,
k) wspomaganie postaw prozdrowotnych i promocja zdrowego stylu życia,
l) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
m) administrowanie stroną internetową Stowarzyszenia,
n) opracowanie materiałów promocyjnych.

4) Cel zawarty w ust. 1 pkt 9 będzie realizowany przez działania:
a) zakup dóbr, usług,
b) roboty budowlane,
c) organizacja i przeprowadzanie spotkań/wyjazdów/wydarzeń itp.,
d) przygotowanie badań, analiz, opracowań, dokumentacji,
e) promocja i informacja.

3. Stowarzyszenie  realizując  cel  statutowy,  opiera  się  na  pracy  społecznej  członków
i zatrudnionych  pracownikach,  przy  czym  Stowarzyszenie  nie  wyklucza  możliwości
zatrudniania swoich członków (w tym członków Zarządu) na podstawie umów o pracę lub
umów cywilnoprawnych. Wszelkie umowy zawierane pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem
Zarządu Stowarzyszenia podpisane są przez dwóch członków Komisji Rewizyjnej.

§ 3.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Werbkowice.

§ 4.
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz
postanowień niniejszego statutu.
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§ 5.
Stowarzyszenie  jest  apolitycznym,  dobrowolnym,  samorządnym  i trwałym  zrzeszeniem  o celach
niezarobkowych. Swoją działalność prowadzi na rzecz ogółu społeczeństwa. Działalność ta może być
odpłatna lub nieodpłatna.

§ 6.
Stowarzyszenie  ma  prawo  używania  pieczęci  oraz  może  posiadać  godło  (logo)  ustanowione
w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

§ 7.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji  o podobnym celu
działania.

§ 8.
Stowarzyszenie  swoim  działaniem  obejmuje  obszar  Rzeczpospolitej  Polskiej  ze  szczególnym
uwzględnieniem Gminy Werbkowice oraz może realizować swoje cele statutowe na terenie innych
państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 9.
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 10.
1. Stowarzyszenie posiada członków:

1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która:
1) aktywnie włącza się w realizację celów statutowych Stowarzyszenia,
2) posiada rekomendacje członka Zarządu,
3) złoży pisemną deklarację członkostwa w Stowarzyszeniu,
4) zostanie Uchwałą Zarządu przyjęta w poczet Stowarzyszenia.

3. Nabycie i utrata członkostwa następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów
Zarządu Stowarzyszenia.

4. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:
1) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji,
2) przestrzegać postanowień Statutu,
3) brać udział w Walnym Zebraniu Członków,
4) opłacanie składek członkowskich,
5) informowanie Stowarzyszenia o zmianie danych personalnych i adresu zamieszkania.

5. Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
3) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach. 

6. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową
lub merytoryczną w realizacji  celów Stowarzyszenia.  Członkiem wspierającym staje  się po
złożeniu pisemnej deklaracji członkostwa w Stowarzyszeniu i przyjęciu na podstawie uchwały
Zarządu.

7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
w działalność  i rozwój  Stowarzyszenia.  Członkowie  honorowi  są  przyjmowani  przez  walne
Zebranie Członków na wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia. 

8. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego.
Mogą  brać  udział  w Walnym  Zebraniu  Członków jedynie  z głosem  doradczym.  Poza  tym
posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.

9. Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich.
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10. Członkowie wspierający i honorowi mają obowiązek:
1) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia,
2) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

11. Ustanie członkostwa, następuje poprzez uchwałę Zarządu o skreśleniu z listy członków lub
wykluczeniu członka, doręczoną na piśmie do zainteresowanego w ciągu 7 dni roboczych oraz
na skutek rozwiązania Stowarzyszenia.

12. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:
1) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia w drodze pisemnego oświadczenia,
2) zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 1 roku,
3) niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia przez okres 1 roku,
4) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
5) śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym.

13. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
1) działania na szkodę Stowarzyszenia,
2) naruszania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) popełnienia czynu godzącego w dobre imię Stowarzyszenia.

14. Od  uchwały  Zarządu  o  skreśleniu  lub  wykluczeniu  przysługuje  członkom  odwołanie  do
Walnego  Zebrania  w  terminie  15  dni  roboczych  od  dnia  doręczenia  uchwały  na  piśmie.
Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania
jest ostateczne.

§ 11.
1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
4. Zarząd  i Komisja  Rewizyjna  jest  wybierany  przez  Walne  Zebranie  w głosowaniu  jawnym

zwykłą  większością,  przy  obecności  co  najmniej  połowy  członków  uprawnionych  do
głosowania.

5. W razie,  gdy  skład  Zarządu  i Komisji  Rewizyjnej  ulegnie  zmniejszeniu  w czasie  trwania
kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie  organu,  który  uległ  zmniejszeniu.  W tym  trybie  można  powołać  nie  więcej  niż
połowę składu organu. W razie zmniejszenia się składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej o więcej
niż połowę w czasie trwania kadencji Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu uzupełnienia ich
składu.

6. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów
przy  obecności  co  najmniej  połowy  członków  uprawnionych  do  głosowania,  jeśli  dalsze
postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 12.
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie Członków

może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej  jeden raz na rok lub na

pisemny  wniosek  Komisji  Rewizyjnej,  powiadamiając  o jego  terminie,  miejscu  obrad
i propozycjach porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej 7 dni przed
terminem obrad.  Doręczenie powiadomienia o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego
Zebrania  następuje  poprzez  wysłanie  listem  poleconym  lub  osobiście  przez  jednego  z
Członków Zarządu za potwierdzeniem odbioru.

3. Nadzwyczajne  Walne  Zebranie  Członków  zwołuje Zarząd,  informując  członków  o miejscu
i terminie z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
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4. Doręczenie powiadomienia o terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania Członków następuje poprzez wysłanie listem poleconym lub osobiście przez jednego
z Członków Zarządu za potwierdzeniem odbioru.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od
daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

6. W Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków
uprawnionych do głosowania. W razie braku quorum dopuszcza się zwołanie Zwyczajnego
Walnego Zebrania Członków w tym samym terminie pół godziny później, które jest ważne bez
względu na ilość uczestniczących członków.

7. W Walnym  Zebraniu  mogą  uczestniczyć  zwyczajni  członkowie  Stowarzyszenia,  z głosem
doradczym członkowie wspierający i honorowi Stowarzyszenia oraz zaproszeni przez Zarząd
goście.

8. Dopuszcza się następujące formy zawiadomienia o Zwyczajnym i Nadzwyczajnym Walnym
Zebraniu Członków – pisemnie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, chyba, że
uchwalony regulamin obrad Walnego Zebrania stanowi inaczej.

9. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:
1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
2) ustalanie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5) uchwalanie zmian Statutu,
6) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
7) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
9) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,
10) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
11) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości i sposobu uiszczania składek członkowskich.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej
oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności
co najmniej połowy członków Walnego Zebrania.

11. Każdemu członkowi  zwyczajnemu Stowarzyszenia  przysługuje  na Walnym Zebraniu  jeden
głos.

§ 13.
1. Zarząd składa  się  z  3  do 5  osób,  mogą to  być:  prezes,  wiceprezes,  skarbnik,  sekretarz,

członek.
2. Do kompetencji Zarządu należy:

1) przyjmowanie i wykluczenie członków Stowarzyszenia,
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszeni,
4) zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
5) wykonanie uchwał przyjętych przez Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków.

3. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku. 
4. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:

1) pisemnej rezygnacji z członkostwa w Zarządzie
2) śmierci członka Zarządu,
3) odwołania przez Walne Zebranie Członków.

§ 14.
1. Komisja  Rewizyjna  składa  się  od  3  do  5  osób,  mogą  to  być:  przewodniczący,

wiceprzewodniczący, skarbnik, sekretarz, członek.
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za

przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być w związku
małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia,
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2) ocena pracy i składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Zarządu na
Walnym Zebraniu,

3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania,
4) dokonywanie  wyboru  podmiotu  mającego  zbadać  sprawozdanie  finansowe

Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości,
5) zawieranie umów z członkami Zarządu, przy czym do podpisania takiej umowy wymagany

jest podpis dwóch członków Komisji Rewizyjnej.

4. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej wygasa na skutek:
1) pisemnej rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej,
2) śmierci członka Komisji Rewizyjnej,
3) odwołania przez Walne Zebranie Członków.

§ 15.
1. Majątek  Stowarzyszenia  powstaje  ze  składek,  darowizn,  zapasów,  subwencji,  dochodów

z własnej działalności, ofiarności publicznej oraz dotacji.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Do  reprezentowania  Stowarzyszenia,  zawierania  umów,  udzielania  pełnomocnictw  oraz

składania innych oświadczeń woli,  do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagany jest
podpis dwóch członków Zarządu.

§ 16.
1. Stowarzyszenie  rozwiązuje  się  na  podstawie  uchwały  Walnego  Zebrania  na  podstawie

§ 12 ust. 8 Statutu.
2. Podejmując  uchwałę  o rozwiązaniu  Stowarzyszenia,  Walne  Zebranie  określa  sposób  jego

likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W  sprawach  nieuregulowanych  Statutem  mają  zastosowanie  przepisy  Prawa

o Stowarzyszeniach.
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