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I.  Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie  nosi  nazwę  STOWARZYSZENIE „PORTIUS” i  zwane jest  w dalszej  treści  statutu 
Stowarzyszeniem.

§ 2

Siedzibą organów naczelnych Stowarzyszenia jest miasto Krosno.

§ 3

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego 
realizowania  swych  celów  Stowarzyszenie  może  prowadzić  działalność  poza  granicami 
Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4

Stowarzyszenie może należeć do organizacji  krajowych i zagranicznych o podobnym celu 
działania.

§ 5

Stowarzyszenie  używa  swego  godła,  oznak  i  pieczęci  w  myśl  zasad  określonych  przez 
władze Stowarzyszenia.

§ 6

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

II.  Cele i formy działania
                                                                                   
    

§ 7

Celem  stowarzyszenia  jest  działalność  na  rzecz  promocji  miasta  Krosna  i  innych  miast 
Podkarpacia.  Organizowanie  międzynarodowych  imprez  kulturalnych  i  handlowych, 
wspieranie inicjatyw lokalnych, podnoszenie poziomu kultury i aktywności społecznej.

§ 8



Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

propagowanie  postaci  mieszczanina  krośnieńskiego,  Szkota  z  pochodzenia  -  Roberta 
Wojciecha Portiusa; 

a) nawiązywanie do krośnieńskiej i podkarpackiej tradycji handlu winem;
b) organizowanie cyklicznych imprez rozrywkowych zwanych Festiwalami „Święto Wina”;
c) nawiązywanie kontaktów handlowych i kulturalnych z Węgrami oraz z innymi państwami 

w oparciu o historyczne tradycje miasta Krosna i pozostałych miast Podkarpacia;
d) organizowanie festiwali muzycznych, teatralnych, wystaw plastycznych i przemysłowych, 

nawiązując do tradycyjnych kontaktów Podkarpacia z zagranicą;
e) współdziałanie  z  organizacjami  państwowymi,  samorządowymi,  fundacjami  i 

stowarzyszeniami w celu efektywnego wykorzystania zasobów regionalnych i  promocji 
miasta Krosna;

f) inicjowanie spotkań kulturalnych;
g) prowadzenie  działalności  gospodarczej  w  celu  pozyskania  środków  na  w/w  cele 

statutowe.

III.  Członkowie – prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie  Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

§ 10

Członkiem  zwyczajnym  Stowarzyszenia  może  być  każda  pełnoletnia  osoba  popierająca 
działalność Stowarzyszenia, która złożyła pisemną deklarację przystąpienia, uzyskując 
rekomendację  jednego członka Zarządu i co najmniej jednego członka zwyczajnego. 
Zarząd przyjmie ich zwykłą większością głosów.

§ 11

Założyciele Stowarzyszenia stają się członkami Stowarzyszenia po jego zarejestrowaniu.

§ 12

Członkiem wspierającym może być  instytucja,  organizacja lub osoba fizyczna zarówno w 
kraju, jak i za granicą deklarująca pomoc Stowarzyszeniu. Formę i rodzaj współpracy członka 
wspierającego ustala  Zarząd Stowarzyszenia.

§ 13

Członek honorowy to każda osoba fizyczna, której  godność tą nada Walne Zgromadzenie 
Członków. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich. 
Ma prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego. Ma obowiązek 
przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 14

Członek zwyczajny posiada:

a) bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia;
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b) prawo do uczestniczenia w  spotkaniach, imprezach i  innych działaniach wynikających 
z realizacji celów Stowarzyszenia;

prawo do zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia;
legitymację  członkowską  i  prawo  noszenia  odznaki  zatwierdzonej  przez  Walne 

Zgromadzenie Członków.

§ 15

Członek zwyczajny jest zobowiązany:

a) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia;
b) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia;

postępować  zgodnie  z  zasadami  koleżeństwa  w  stosunkach  między  członkami 
Stowarzyszenia i nie naruszać dyscypliny organizacji;

regularnie płacić składki członkowskie.

§ 16

Praca członka zwyczajnego na rzecz Stowarzyszenia  jest wykonywana społecznie. W miarę
potrzeb Stowarzyszenie może zatrudnić do pracy osobę zrzeszoną lub nie zrzeszoną.

§ 17

Ustanie  członkostwa  w  Stowarzyszeniu  następuje  na  podstawie  uchwały  zarządu  z 
następujących przyczyn:

złożenie pisemnej rezygnacji z  członkostwa;
skreślenie z listy członków wskutek:

- nie przestrzegania  postanowień Statutu i uchwał Stowarzyszenia,
- braku wkładu twórczego w działalność Stowarzyszenia,
- nie płacenia składek członkowskich,
- śmierci członka. 

Od uchwały  Zarządu o ustaniu  członkostwa  przysługuje  odwołanie  w terminie  30  dni  do 
Walnego Zgromadzenia Członków.

IV.  Władze Stowarzyszenia

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:

Walne Zgromadzenie Członków,
Zarząd  Stowarzyszenia,
Komisja Rewizyjna.

 § 19

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest jego najwyższą władzą.
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§ 20

Walne  Zgromadzenie  Członków  Stowarzyszenia  zwołuje  Prezes  Stowarzyszenia  nie 
rzadziej niż dwa razy w ciągu roku. Na wniosek Zarządu lub pisemny wniosek 1/2 członków 
Stowarzyszenia Prezes zwołuje Walne Zgromadzenie w terminie 14 dni  od daty złożenia 
wniosku.

§ 21

Uchwały  Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są zwykłą większością głosów w 
obecności co najmniej 1/2 liczby uprawnionych z zastrzeżeniem § 22  i  § 23.

§ 22

Ze względu na nieobecność ponad 1/2 liczby uprawnionych, uchwały Walnego Zgromadzenia 
Członków Stowarzyszenia nie mają mocy prawnej. Prezes ustala drugi termin.

§ 23

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia obraduje w drugim terminie bez względu na 
liczbę obecnych.

§ 24

Uchwałę  o  rozwiązaniu  Stowarzyszenia  podejmuje  Walne  Zgromadzenie  Członków 
większością 2/3  głosów w obecności  co najmniej 1/2  uprawnionych.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia  należy w szczególności:
wytyczanie kierunków działania Stowarzyszenia;
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji 

Rewizyjnej;
wybór Prezesa i członków  Zarządu oraz  członków Komisji Rewizyjnej;
uchwalenie Statutu Stowarzyszenia oraz jego ewentualnych zmian;
podejmowanie uchwał i innych istotnych spraw dla działalności Stowarzyszenia;
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
ustalanie wysokości składek członkowskich;
rozpatrywanie odwołań od decyzji  Zarządu Stowarzyszenia;
nadawanie godności członka honorowego.

§ 26

Za  doręczenie  pisemnych  zawiadomień  o  terminie  i  miejscu  Walnego  Zgromadzenia 
Członków odpowiada Prezes.

§ 27

Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym z wyłączeniem:
wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
innych spraw na podstawie własnych decyzji.

§ 28

Zarząd Stowarzyszenia kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między Walnymi 
Zgromadzeniami Członków. Kadencja Zarządu trwa pięć lat.
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§ 29

Zarząd Stowarzyszenia może zostać odwołany przed upływem kadencji na pisemny wniosek:
Komisji Rewizyjnej,
1/2 Członków zwyczajnych z powodu naruszenia zasad niniejszego Statutu, lub działania na 

szkodę Stowarzyszenia.
Decyzję  o  odwołaniu  zarządu podejmuje  Walne  Zgromadzenie  bezwzględną  większością 

głosów.

§ 30

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi: Prezes Stowarzyszenia, Wiceprezes, Sekretarz i
Skarbnik. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
gospodarowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne 

Zgromadzenie Członków;
przygotowanie założeń programowych;
występowanie do Prezesa z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia;
sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;
powoływanie i rozwiązywanie w miarę potrzeb struktur terenowych;
określenie warunków współpracy z innymi organizacjami;
podejmowanie uchwały o nadaniu członkostwa wspierającego i pozbawieniu członkostwa.

                            
§ 31

Pracami zarządu  kieruje Prezes lub na jego wniosek Wiceprezes.

§ 32

Zebranie zarządu Stowarzyszenia zwołuje Prezes:
a) z inicjatywy własnej,
b) na wniosek co najmniej czterech członków Stowarzyszenia,
c) zebranie zarządu odbywa się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

§ 33

Uchwały  zarządu  Stowarzyszenia  zapadają  zwykłą  większością  głosów  przy  obecności 
czterech jego członków.

§ 34

Umowy, zobowiązania finansowe i majątkowe, pełnomocnictwa i inne akty prawne podpisują 
w imieniu Stowarzyszenia łącznie: Prezes z Wiceprezesem lub z innym członkiem Zarządu. 
W  razie  niemożności  podejmowania  działań  przez  Prezesa,  w  jego  imieniu  działa 
Wiceprezes.

§ 35

Prezes Stowarzyszenia reprezentuje je za zewnątrz.
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§ 36

Komisja  Rewizyjna  jest  organem  kontroli  działalności  Stowarzyszenia,  czuwa  nad 
przestrzeganiem jego Statutu i odpowiada za swoje prace przed Walnym Zgromadzeniem 
Członków. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa pięć lat.

                                                                     
§ 37

Komisja  Rewizyjna  składa  się  z  trzech  członków,  którzy  wybierają  spośród  siebie 
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zgromadzenie.

§ 38

Członkom  Komisji  Rewizyjnej  przysługuje  prawo  do  udziału  w  posiedzeniach  zarządu 
Stowarzyszenia.

§ 39

Członkowie  Komisji  Rewizyjnej  nie  mogą  być  jednocześnie  członkami  zarządu 
Stowarzyszenia.

§ 40

Komisja  Rewizyjna  jest  zobowiązana przedstawić  wnioski  ze swej  działalności  zarządowi 
Stowarzyszenia.

§ 41

Komisja  Rewizyjna  składa  sprawozdanie  ze  swojej  działalności  Walnemu  Zgromadzeniu 
Członków Stowarzyszenia  oraz  zgłasza  wnioski  o  udzielenie  absolutorium  ustępującemu 
zarządowi.

V.  Majątek i środki Stowarzyszenia

§ 42

Majątek  Stowarzyszenia  powstaje  ze składek członkowskich,  darowizn,  dotacji,  ofiarności 
publicznej  oraz  dochodów z własnej działalności statutowej.

§ 43

Stowarzyszenie  może  prowadzić  działalność  gospodarczą  według  zasad  określonych 
odrębnymi przepisami.

§ 44

Zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia prowadzi zarząd Stowarzyszenia.
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VI.  Przepisy końcowe

§ 45

Zmiana  Statutu  lub  rozwiązanie  Stowarzyszenia  może  nastąpić  uchwałą  Walnego 
Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia podjętą bezwzględną większością głosów. 
                                                                                    

§ 46

Uchwała o likwidacji Stowarzyszenia powinna określać sposób likwidacji, osobę likwidacyjną 
i termin likwidacji.

§ 47

W  przypadku  likwidacji  Stowarzyszenia  o  przeznaczeniu  jego  majątku  zdecyduje  Walne 
Zgromadzenie Stowarzyszenia które powoła Komisję Likwidacyjną.

Komitet Założycielski:

1. Zbigniew Ungeheuer
2. Maciej Syrek
3. Paweł Ungeheuer 
4. Anna Węgrzynek
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