
Nazwa stowarzyszenia Stowarzyszenie Królewska Barć w Majdanie 

Królewskim 

Siedziba i adres 

stowarzyszenia  

kraj POLSKA, woj. PODKARPACKIE, powiat 

KOLBUSZOWSKI, gmina MAJDAN KRÓLEWSKI, 

miejsc. MAJDAN KRÓLEWSKI, numer 1, lokal----, kod 

poczt. 36-110, poczta Majdan Królewski  

Teren działalności  Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar 

Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz miejscowość 

Majdan Królewski.  

Data wydania 

postanowienia sądu oraz 

wpis do rejestru  

06.05.2015 r. 

Cele Stowarzyszenia  Celami Stowarzyszenia są: 

1. Ochrona środowiska, ochrona owadów zapylających  

2. Edukacja ekologiczna z zakresu ochrony 

środowiska, zwiększenie świadomości ekologicznej 

społeczeństwa, kształtowania postaw społecznych 

sprzyjających ochronie środowiska i propagowanie 

wiedzy o owadach zapylających  

3. Działalność na rzecz budowy i wzrostu 

świadomości ekologicznej społeczeństwa  

4. Działalność na rzecz rozwoju gospodarki 

ekologicznej, w tym m.in. na rzecz prawidłowego 

gospodarowania odpadami, rolnictwa 

ekologicznego, odnawialnych źródeł energii  

5. Działalność kulturalna  

6. Popularyzowanie wiedzy i osiągnięć naukowych z 

zakresu ochrony środowiska, w tym poprzez m.in. 

wspieranie działalności naukowej, efektywnego 

wykorzystywania osiągnięć naukowych w 

gospodarce 

7. Wzmacnianie więzi miejscowej ludności z małą 

ojczyzną, pielęgnowanie jej tradycji 

8. Poszerzanie grona miłośników i sympatyków 

regionu 

9. Poprawa walorów estetycznych, krajobrazowych i 

turystycznych regionu oraz ich promocja  

10. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy 

m.in. poprzez promocję przedsiębiorczości i 

wspieranie świadomości ekonomicznej 

społeczeństwa oraz wykorzystanie nowoczesnych 

technologii  

11. Współpraca z organami władz państwowych i 

samorządowych oraz z jednostkami 

organizacyjnymi sektora pozarządowego w zakresie 

ochrony środowiska i popularyzacji wiedzy 

ekologicznej  

12. Przeciwdziałanie bezrobociu, promocja 

zatrudnienia, aktywizacja osób starszych i 

niepełnosprawnych  



13. Działalność wspomagająca wychowanie i rozwój 

psychofizyczny dzieci i młodzieży 

14. Działalność na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców 

poprzez m.in. upowszechnienie zdrowego trybu 

życia oraz przeciw działania uzależnieniom i 

patologiom społecznym 

15. Działalność na rzecz tworzenia i rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego 

16. Działalność wydawnicza  

17. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, 

wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami i 

instytucjami zainteresowanymi  

18. Działalność wspomagająca realizację zadań w 

zakresie edukacji elementarnej 

19. Wspieranie integracji europejskiej, poprzez m.in. 

nawiązywanie i rozwijanie kontaktów i innych form 

współpracy między społeczeństwami oraz 

likwidację barier utrudniających współpracę 

ponadnarodową 

20. Turystyka i krajoznawstwo  

21. Organizacja i wspieranie wolontariatu.  

Sposoby realizacji celów  Stowarzyszenie realizuje swoje cele, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami poprzez następujące zadania i 

działania: 

1. Kształtowanie właściwego stosunku do środowiska, 

szerzenie zrozumienia celów ochrony środowiska 

oraz propagowania spraw ochrony środowiska i 

poczynań zmierzających do zapewnienia tej 

ochrony 

2. Propagowanie poszerzenia świadomości 

wrażliwości ekologicznej poprzez szeroką pojętą 

edukację ekologiczną z szczególnym 

uwzględnieniem owadów zapylających 

3. Podejmowanie działań z czynna ochroną przyrody z 

ukierunkowaniem na owady zapylające  

4. Wspieranie kół pszczelarskich w regonie poprzez 

wsparcie rzeczowe i merytoryczne  

5. Inicjowanie i podejmowanie społecznych działań 

dotyczących ochrony środowiska  

6. Inicjowanie i podejmowanie działań dotyczących 

właściwego stosunku do zwierząt i innych 

składników przyrody żywej  

7. Zgłaszanie wniosków mających na celu ochronę 

przyrody w działalności inwestycyjnej i 

eksploatacyjnej oraz zmierzających do poprawy 

jego stanu  

8. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi w 

opracowaniu i realizacji programów i planów 

działania zmierzających do poprawy stanu 

środowiska 



9. Zwiększenie społecznego wpływu na działalność 

jednostek organizacyjnych w celu zapewnienia 

optymalnej efektywności poczynań na rzecz 

ochrony środowiska  

10. Organizowanie spotkań mających na celu 

rozszerzenie zainteresowania problematyką 

zrównoważonego rozwoju 

11. Inicjowanie projektów wynikających z zadań 

Stowarzyszenia  i organizowanie publicznych 

zebrań i dyskusji nad nimi 

12. Organizowanie różnych form wypoczynku, 

zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, tj. zielone szkoły i 

obozy wymiany 

13. Organizowanie lub inicjowanie zjazdów, 

konkursów, wystaw, koncertów, występów, 

festiwali i wjazdów studialnych konferencji, 

dyskusji publicznych i wycieczek związanych z 

celami Stowarzyszenia 

14. Ogłaszanie lub inicjowanie współpracy z 

instytucjami publicznymi 

15. Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami i 

Stowarzyszeniami regionu 

16. Inicjowanie wydawnictw artystycznych i 

reklamowych o ochronie owadów, zwłaszcza 

ochrona pszczół  

17. Inspirowanie twórców do tworzenia dzieł 

tematycznie związanych z działalnością 

Stowarzyszenia  

18. Propagowanie turystycznych walorów regionu 

19. Działanie na rzecz wzmacniania więzi 

międzyludzkich i międzypokoleniowych  

20. Współpraca z przedszkolem gminnym, oddziałami 

przedszkolnymi i świetlicami wiejskimi w zakresie 

realizacji zapisów strategii edukacyjnej gminy 

21. Współpraca z instytucjami i jednostkami 

samorządowymi i pozarządowymi mającymi na celu 

ochronę środowiska i edukację ekologiczną 

22. Pozyskiwanie funduszy związanych z działalnością 

Stowarzyszenia  

23. Szerzenie wiedzy o produktach pszczelich i 

kreowanie działań związanych z możliwością ich 

wykorzystania w różnych dziedzinach nauki i 

gospodarki 

24.  Przybliżanie społeczeństwu zawodu bartnika 

25. Tworzenie miejsc wypoczynku dla dzieci i 

dorosłych w bliskości natury, typu wioska 

pszczelarska, ścieżki edukacyjne itp.  

26. Prowadzenie badań naukowych i prac 

rozwojowych, publikowanie wyników 

prowadzonych prac w czasopismach naukowych i 



popularnonaukowych oraz tworzenie infrastruktury 

zgodnej z celami statutowymi 

27. Tworzenie pasiek w celu przywrócenia liczebności 

pszczół 

28.  Udział w projektach i programach UE zgodnych z 

celami statutu  

29. Działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów 

organizacji  

30. Udzielanie grantów i stypendiów badawczych i 

rozwojowych dla instytucji oraz osób fizycznych.   

Imiona i nazwiska osób 

Komitetu 

Założycielskiego 

Iwona Lulek 

Izabela Szlęzak 

Dorota Dudek  

Dane dotyczące składu 

Zarządu 

Zarząd składa się z 6 osób wybranych przez Walne 

Zebranie.  

Zarząd składa się z: Prezesa, Wiceprezesów, Sekretarza i 

Skarbnika oraz członka Zarządu.  

Dane dot. sposobu 

reprezentowania 

stowarzyszenia i 

zaciąganie zobowiązań 

majątkowych 

Stowarzyszenie reprezentowane jest na zewnątrz przez 

Zarząd.  

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w 

oparciu o obowiązujące przepisy. Dla ważności 

dokumentów dotyczących zobowiązań finansowych o 

kwocie wyższej niż 1000 zł wymagane są podpisy Prezesa 

lub Wiceprezesa i Skarbnika. W przypadku zobowiązania 

poniżej kwoty 1000 zł do skuteczności takiej czynności 

wystarcza podpis Prezesa lub Wiceprezesa lub Skarbnika.  

 

Likwidacja 

Stowarzyszenia  

1. Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu 

Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 

głosów przy obecności: 

- w pierwszym terminie – co najmniej połowy liczby 

członków Stowarzyszenia  

- w drugim terminie – zwykłą większością, lecz przy 

obecności nie mniej niż ¼ liczby członków.  

2. Wraz z uchwałą o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne 

Zebranie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku 

Stowarzyszenia i powołaniu Komisji Likwidacyjnej.  

 

Uwagi   

 

 


