STATUT
POMORSKIEGO STOWARZYSZENIA AKTYWNI LOKALNIE
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Pomorskie Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie (PSAL), zwane dalej Stowarzyszeniem, działa
na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach
(Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003, Nr 96, poz. 873)
oraz niniejszego statutu.
§ 2.
Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla wspierania i realizowania
działań mających na celu wspieranie społeczeństwa obywatelskiego oraz zrównoważonego
rozwoju kierowanego przez społeczność lokalną.
§ 3.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Pruszcz Gdański.
§ 4.
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
§ 5.
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§ 6.
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.
§ 7.
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
§ 8.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§ 9.
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 10.
1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§ 11.
Celem Stowarzyszenia jest:
1. działalność na rzecz rozwoju lokalnego, w szczególności w zakresie aktywizacji
i integracji społeczności lokalnych, promocji i wspierania partycypacji społecznej
i obywatelskiej, upowszechniania wiedzy dotyczącej pobudzania aktywności społecznej,
2. wspomaganie rozwoju i integracji wspólnot oraz społeczności lokalnych,
3. wspierania organizacji pozarządowych i inicjatyw lokalnych społeczności,
4. wzmacnianie demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,
5. budowanie kapitału społecznego,
6. wspieranie innowacyjnych rozwiązań społecznych,
7. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji, w tym w szczególności
przeciwdziałanie dyskryminacji z powodu pochodzenia, rasy, wieku, płci, orientacji
seksualnej, położenia ekonomicznego, religii i przekonań,
8. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w tym w szczególności wspieranie takich
grup społecznych jak osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci
i młodzież, kobiety oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia,
9. działalność naukowa oraz w zakresie edukacji, oświaty i wychowania,
10. działalność z zakresu kultury, sztuki, sportu,
11. działalność na rzecz ochrony środowiska,
12. działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju,
13. działalność na rzecz poprawy jakości przestrzeni publicznych,
14. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami.
§ 12.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w obszarach:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
4. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
5. ochrony i promocji zdrowia,
6. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
7. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
8. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
9. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
10. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
11. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
12. wypoczynku dzieci i młodzieży,
13. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
14. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
15. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

16. turystyki i krajoznawstwa,
17. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji,
18. upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
19. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami,
20. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka,
21. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
22. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2003, Nr 96, poz. 873).
§ 13.
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
1. prowadzenie działalności naukowej i badawczej w zakresie problematyki społecznej,
2. inicjowanie i tworzenie projektów oraz działań pilotażowych i innowacyjnych narzędzi
sprzyjających budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, rozwiązywaniu problemów
społecznych i działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych,
3. prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, w tym doradztwo, ewaluację,
organizowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń, seminariów i warsztatów, konferencji,
debat, konkursów oraz wystaw i koncertów, a także innych przedsięwzięć zamkniętych
lub otwartych, o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
4. prowadzenie działalności wydawniczej, publicystycznej i informacyjnej, w tym
opracowywanie i wydawanie czasopism i książek, opracowań, analiz i sondaży,
5. prowadzenie i wspieranie działań informacyjnych oraz prowadzenie kampanii
edukacyjnych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zrównoważonego
rozwoju,
6. tworzenie forum współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie pracy
ze społecznościami lokalnymi i na rzecz zrównoważonego rozwoju
7. podejmowanie wspólnych działań z krajowymi i zagranicznymi organizacjami,
instytucjami, placówkami naukowymi, które mają charakter badawczy lub edukacyjny
w zakresie problematyki społecznej wyznaczonej celami Stowarzyszenia,
8. organizowanie i wspieranie innych inicjatyw społecznych zgodnych z celami
statutowymi Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 14.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 15.
Stowarzyszenie posiada członków:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.

§ 16.
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym staje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych
Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
4. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.
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§ 17.
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu.
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
Członek honorowy jest przyjmowany przez Walne Zgromadzenie na wniosek co najmniej
10 członków Stowarzyszenia.
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w pracach statutowych władz
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych
świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 18.
Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
2. wykluczenia przez Zarząd:
a) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
b) z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
c) z powodu niepłacenia składek przez 6 miesięcy lub dłużej,
d) na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia,
3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
4. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
§ 19.
1. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawie przyjęcia w poczet członków
stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie
do Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 20.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej
niż przez dwie kadencje.
§ 21.
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania, chyba że postanowienia statutu stanowią inaczej.
§ 22.
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
4. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz do roku przez Zarząd
Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich
członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
5. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny
wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością obecnych członków Stowarzyszenia.
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu
jawnym bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej
liczby członków.
8. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos
Przewodniczącego Walnego Zebrania.
9. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń
na rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
lub jego władze,

k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
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§ 23.
Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
Zarząd składa się z co najmniej 2 osób, w tym Prezesa.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na miesiąc.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd.
Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków.

§ 24.
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 2 osób, w tym Przewodniczącego.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w roku i są zwoływane
przez Przewodniczącego.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą
większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji.
5. Zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalany przez tę władzę.
6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków
oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
§ 25.
W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia 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.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 26.
Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1. ze składek członkowskich,
2. dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów otrzymanych zarówno z terenu
Polski, jak i zagranicy,
3. ofiarności publicznej.
§ 27.
Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym
Stowarzyszenia.
§ 28.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 29.
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
§ 30.
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli,
w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu
działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 31.
Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje
Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów (2/3), przy obecności
co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 32.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§ 33.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo o stowarzyszeniach.

