
STATUT 
 

STOWARZYSZENIA  „ BRAMA CZADROWSKA ” 
 

ROZDZIAŁ I 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 

1.Stowarzyszenie „Brama Czadrowska” zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem, 
działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U.              
z 2001 nr 79, poz. 855 z późn. zm.) i  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz 
niniejszego Statutu. 
2.Stowarzyszenie może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w języku obcym. 

 
§ 2 

 
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Czadrów, powiat kamiennogórski w woj. dolnośląskim.  

 
§ 3 

 
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Stowarzyszenie w celu realizacji celów statutowych może prowadzić działania poza             
granicami kraju z poszanowaniem prawa państwa, na którego terytorium ta działalność jest 
prowadzona. 
3. Stowarzyszenie może podejmować współpracę z krajowymi, zagranicznymi oraz 
międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, a także innymi  instytucjami na zasadach 
pełnej autonomii. 
4. Stowarzyszenie może współpracować na terenie kraju z organami władzy publicznej oraz 
organizacjami pozarządowymi.  
5. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych 
organizacji o podobnym profilu działania.  

 
§4 
 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest powołane na czas nieoznaczony. 
 

§5 
 

1.Stowarzyszenie posługuje się znakiem wyróżniającym je spośród innych organizacji. 
2. Nazwa i znak Stowarzyszenia są pod ochroną prawną. 
 

§ 6 
 

Stowarzyszenie może używać pieczęci, legitymacji, druków i znaku (logo) zgodnie ze 
wzorem określonym w uchwale Zarządu Stowarzyszenia. 



§ 7 
 

1. Stowarzyszenie może ustanawiać tytuły, odznaki oraz medale honorowe. 
2. Tytuły, odznaki i medale honorowe mogą być nadawane osobom fizycznym, prawnym  
oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej za wybitne zasługi 
dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 
 

§ 8 
 

1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na społecznej pracy jego członków oraz 
wolontariuszy. 
2.  Stowarzyszenie do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników. 
 
 
 

ROZDZIAŁ II 
 

CELE STOWARZYSZENIA I ICH SPOSOBY REALIZACJI 
 

§ 9 
 

Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,                      
a w szczególności: 

1.  Przyczynianie  się  do  tworzenia  optymalnych  warunków dla rozwoju społecznego                           

     i gospodarczego na terenie gminy Kamienna Góra, ze szczególnym uwzględnieniem   

     miejscowości Czadrów. 

2. Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych, integracja społeczności lokalnej,                  

w tym społeczności wiejskiej w miejscowości Czadrów. 

3. Promowanie gminy Kamienna Góra, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości  

Czadrów, wspieranie turystyki oraz popularyzacja i wspieranie produkcji wyrobów 

regionalnych. 

4. Wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia infrastruktury technicznej                        

i społecznej na terenie gmin, służącej zrównoważonemu rozwojowi obszaru działania. 

5. Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia w kontaktach z organami 

administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami i podmiotami                     

w kraju oraz we współpracy międzynarodowej. 

6. Konsolidacja lokalnych środowisk. 

7. Utrwalanie zasad partnerskiej współpracy wśród członków Stowarzyszenia. 

8. Kreowanie modelu społeczeństwa obywatelskiego, aktywnego i przedsiębiorczego. 

9. Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych Ziemi Kamiennogórskiej. 

10. Wspieranie współpracy transgranicznej. 



11. Promocja i wspomaganie nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży,              

a także osób dorosłych  

12. Promocja i wspomaganie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, a także 

osób dorosłych 

13.  Upowszechnianie kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji. 

14.  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 

15.  Ochrona i promocja działalności ekologicznej oraz ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego. 

16.  Utrzymanie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego oraz przeciwdziałanie  

patologiom społecznym. 

17.  Upowszechnianie ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,               

a także działania wspomagające rozwój demokracji. 

18.  Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy 

pomiędzy społeczeństwami. 

19.  Promocja i ochrona zdrowia mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem: 

a) zapobiegania chorobom wśród mieszkańców gminy 

b) promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 

20.  Działania na rzecz osób niepełnosprawnych lub zagrożonym wykluczeniem 
społecznym, w szczególności 

a) integracja społeczna osób niepełnosprawnych lub zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

b) przeciwdziałanie dyskryminacji i uprzedzeniom stosunku do osób 

niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 

c) umacnianie więzi interpersonalnych w grupach oparcia społecznego 

d) rehabilitacja lecznicza, zawodowa i społeczna inwalidów oraz osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

      21. Dobroczynność. 

 
 

§ 10 
 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 
1) edukację, warsztaty i terapię dla osób niepełnosprawnych i inwalidów, 



2) organizowanie dobroczynnych zbiórek i aukcji charytatywnych, 
3) propagowanie idei zdrowego stylu życia, 
4)  podejmowanie działań na rzecz ochrony zdrowia oraz akceptacji społecznej dla 

osób dotkniętych niepełnosprawnością i inwalidztwem, 
5)  pomoc społeczną, socjalna w szczególności osobom i rodzinom w trudnej sytuacji 

życiowej, w szczególności  z uwagi na niepełnosprawność i inwalidztwo, 
6) prowadzenie działalności informacyjnej, 
7) rozwijanie różnych form integracji społecznej  
8) organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci, młodzieży i osób                        

w podeszłym wieku w szczególności dotkniętych niepełnosprawnością                        
i inwalidztwem, 

9) działalność informacyjno-promocyjna, edukacyjno-szkoleniowej, reklamowej 
promującej zdrowie, 

10) organizowanie imprez służących integracji społecznej,  
11) realizację programów edukacyjnych i warsztatów służących integracji, w tym 

integracji  międzypokoleniowej,  
12) pomoc w rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz  ich rodzin, 
13) tworzenie warunków do wyrównywania szans osób dotkniętych inwalidztwem               

i niepełnosprawnością oraz tworzenie warunków do przestrzegania wobec nich 
praw człowieka, 

 
2. Stowarzyszenie realizuje powyższy cel na rzecz osób małoletnich i pełnoletnich                        

ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku podeszłym. 
3. Stowarzyszenie może realizować statutowe cele poprzez inne działania zgodne                        

z przepisami obowiązującego prawa.  
 

 
ROZDZIAŁ III 

 
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI 

 
§ 11 

 
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 
2. Osoba prawna może być tylko członkiem wspierającym Stowarzyszenie. 
3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

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

6. Członkowie założyciele po zarejestrowaniu niniejszego Statutu stają się członkami 
zwyczajnymi Stowarzyszenia. 

7. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do umieszczania informacji o członkach m.in. 
na stronie internetowej. 

 
§ 12 

 
1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność  

do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych.  



2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami 
Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich. 

 
§ 13 

 
1. Kandydat na członka Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą 

oświadczenie o przystąpieniu oraz zobowiązanie do opłacania składek. 
2. Członkowie kandydaci mają prawa i obowiązki przysługujące członkom zwyczajnym                 

z wyłączeniem prawa głosu, czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa                  
do używanie znaku (logo) Stowarzyszenia. 

3. Przyjęcie kandydata w poczet członków Stowarzyszenia następuje w formie uchwały 
Zarządu podjętej na posiedzeniu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 
połowy jego składu. O przyjęciu w poczet zwyczajnych członków Stowarzyszenia 
Zarząd powiadamia kandydata pisemnie. 

4. W razie odmowy przyjęcia kandydata na członka Stowarzyszenia kandydatowi 
przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego 
uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 
jednego miesiąca od dnia otrzymania pisemnej informacji o odmowie przyjęcia. 

 
§ 14 

 
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna oraz prawna 

deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji jego celów. 
2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia zostaje się na podstawie uchwały Zarządu, 

podjętej większością głosów, po złożeniu pisemnej deklaracji. 
3. Przyjęcie członka wspierającego następuje na wniosek Zarządu po przyjęciu uchwały 

przez Walne Zebranie Członków. 
4. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia. 
5. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych 

świadczeń oraz przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i uchwał władz 
Stowarzyszenia. 

 
§ 15 

 
1. Członkami honorowymi mogą być obywatele Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

cudzoziemcy, także nie zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej, szczególnie 
zasłużeni w realizacji celów określonych w § 11. 

2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu 
Stowarzyszenia lub z własnej inicjatywy. 

 
§ 16 

 
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo: 

1) czynne i biernie w wyborach do władz Stowarzyszenia, 
2) zgłaszać wnioski i postulaty do władz Stowarzyszenia w sprawach związanych  

z celami i działalnością oraz żądać informacji o sposobie ich załatwienia, 
3) korzystać z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 
4) korzystać w trakcie swej działalności z rekomendacji, gwarancji i opieki 

Stowarzyszenia, 



2. Członkowie Stowarzyszenia mogą korzystać z innych praw zgodnych z przepisami 
obowiązującego prawa.  

  
 

§ 17 
  
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek: 

1. dbać o dobry wizerunek Stowarzyszenia, 
2. przestrzegać statutu, uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia, 
3. uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia i realizować jego cele, 
4. postawą i swymi działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia 

Stowarzyszenia, 
5. troszczyć się o dobre imię Stowarzyszenia, 
6. opłacać składki. 

 
§ 18 

 
 

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają czynnego i biernego prawa 
wyborczego, mogą jednak brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem 
doradczym, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 
przestrzegania statutu oraz uchwał i regulaminów Stowarzyszenia. 

3. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni z opłacania składek członkowskich. 
 

§ 19  
 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa wskutek: 
1) pisemnej rezygnacji z członkostwa, 
2) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do 

czynności prawnych albo utraty praw publicznych, 
3) likwidacji członka będącego osobą prawną, 
4)  wykluczenia. 
2. Wykluczenie członka następuje w przypadku: 
1) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 okresów 

składkowych, pomimo pisemnego wezwania do opłacenia zaległych składek,  
2) działań na szkodę Stowarzyszenia lub rażąco sprzecznych z niniejszym Statutem, 
3)  postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę do bycia członkiem Stowarzyszenia      

i które narusza wizerunek i dobre imię Stowarzyszenia, 
4) utraty praw publicznych na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu. 
3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd 

umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu 
Zarządu. Zarząd o wykluczeniu niezwłocznie powiadamia pisemnie 
zainteresowanego. 

4. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa  z przyczyn określonych w ust. 1 co Zarząd 
Stowarzyszenia potwierdza w formie uchwały. 

5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ust. 1 pkt 4 przysługuje zainteresowanemu 
odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie jednego miesiąca od dnia 
otrzymania pisemnej informacji o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania 
Członków jest ostateczna. 



 
 

ROZDZIAŁ III 
 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 
 

§ 20 
 

1.Organami Stowarzyszenia są: 
 

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

 
 
 

§ 21 
 

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia wynosi 5 lata, a  wybór ich członków 
następuje na Walnym Zebraniu Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością 
głosów, które może zarządzić głosowanie jawne większością 2/3 głosów w obecności 
co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia 
uprawnionych do głosowania. 

2. Uchwały władz Stowarzyszenia są podejmowane na posiedzeniu zwykłą większością 
głosów w obecności co najmniej połowy ich członków uprawnionych do głosowania. 
W razie równej liczby oddanych głosów decyduje głos Prezesa przy podejmowaniu 
uchwał przez Zarząd Stowarzyszenia lub głos przewodniczącego podczas 
podejmowania uchwał przez Walne Zebranie Członków i Komisję Rewizyjną 
Stowarzyszenia. 

3. Wybór Prezesa Zarządu i Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej dokonuje 
Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia                 
w głosowaniu tajnym. 

4.  Zmiana Statutu,  rozwiązanie Stowarzyszenia, odwołanie Prezesa i członków Zarządu 
oraz członków Komisji Rewizyjnej wymaga większości 2/3 głosów w obecności co 
najmniej połowy ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia obecnych na 
Walnym Zebraniu Członków. 

5. Prezes  Zarządu  i członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią dotychczasowe funkcje, po 
upływie kadencji, do czasu zwołania Walnego Zebrania Członków, na  którym zostaną 
wybrane władze na nową kadencję.  

6. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed 
upływem kadencji Walne Zebranie Członków dokonuje uzupełnienia składu władz 
stowarzyszenia na okres do upływu ich kadencji. 

7. Każdemu  członkowi  Stowarzyszenia uprawnionemu do głosownia  przysługuje jeden 
głos. 

 
§ 22 

 
 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 



2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia                 
i powinno się odbyć co najmniej raz w roku. 

3. Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia o miejscu, terminie i proponowanym 
porządku obrad Walnego Zebrania Członków na piśmie lub za pomocą  poczty 
elektronicznej co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym jego terminem.  

4. Sprawozdawczo – wyborcze Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd 
Stowarzyszenia co 5 lat i musi się odbyć najpóźniej do końca pierwszego kwartału 
roku następującego po zakończeniu roku, w którym upływa kadencja członków władz 
stowarzyszenia, którzy do tego czasu pełnią dotychczasowe funkcje i obowiązki. 

5. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia mogą brać udział, poza zwykłymi 
członkami, z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi Stowarzyszenia 
oraz inni zaproszeni goście. 

6. Walne Zebranie Członków jest ważne jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa 
ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia.  

7. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu  Członków nie bierze udziału                   
co najmniej połowa ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia, wówczas 
w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością 
głosów oddanych przez członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków. 

8. Termin drugiego posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia może być podany przez Zarząd, na wypadek ewentualnego braku 
wymaganego kworum, w zawiadomieniu informującym o pierwszym terminie 
posiedzenia. Drugi termin  może być wyznaczony w tym samym dniu co najmniej                  
po upływie 1 godziny od czasu pierwszego terminu. 

9. Zarząd, na pisemnie uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 ogólnej liczby 
członków Stowarzyszenia, zwołuje w ciągu jednego miesiąca licząc od dnia 
otrzymania wniosku, nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

10. W razie nie wykonania przez Zarząd stowarzyszenia obowiązku, o którym mowa                  
w ust. 9 niniejszego paragrafu Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia zwołuje Komisja Rewizyjna. 

11. Porządek Walnego Zebrania Członków przygotowuje Zarząd Stowarzyszenia. 
Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Stowarzyszenia 
zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące 
zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia. 

12.  Walne Zebranie Stowarzyszenia otwiera Prezes Zarządu po czym jest wybierana 
komisja skrutacyjna składająca się z trzech członków Walnego Zebrania Członków 
celem wyboru Przewodniczącego Zebrania oraz na jego wniosek 
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 

13. Obrady Walnego Zebrania Członków prowadzą Przewodniczący lub jego zastępca.  
 

 
§ 23 

 
Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy w szczególności: 

1. ustalanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań            

z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,  
3. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz na jego wniosek pozostałych 

członków Zarządu, 
4.  powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej, 



5. udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium Zarządowi 
po upływie jego kadencji, 

6.  uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany, 
7.  nadanie z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu tytułu honorowego członka 

Stowarzyszenia, 
8. określanie wysokości składek członkowskich,  
9. podejmowanie uchwał o współpracy z krajowymi, zagranicznymi, międzynarodowymi 

organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami oraz o przystąpieniu i wystąpieniu 
z takich organizacji, 

10.  podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa w krajowych, zagranicznych                        
i międzynarodowych organizacjach pozarządowych o podobnym profilu działania, 

11. uchwalanie regulaminów w sprawie działalności Stowarzyszenia i jego organów, 
12.  podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania i połączenia Stowarzyszenia z inną 

organizacją oraz przeznaczenia jego majątku, 
13.  rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, 
14.  wyboru Prezesa Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków 

spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Walne 
Zebranie może zarządzić głosowanie jawne większością 2/3 głosów, jeżeli na Walnym 
Zebraniu Członków jest w obecności połowa jej członków uprawnionych do 
głosowania, 

15.  podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz                    
w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów. 

 
 

§ 24 
 

 
1. Zarząd składa się od 1 do 7 członków wybranych przez walne zebranie Członków. 

Liczbę członków Zarządu i stanowiska- funkcję wchodzące w skład Zarządu określa 
Walne Zebranie Członków w drodze uchwały. 

2. Zarząd składa się z Prezesa oraz w jego skład może wchodzić jeden lub dwóch 
Wiceprezesów, Sekretarz, Skarbnik. oraz pozostali członkowie. W skład  Zarządu 
mogą zostać wybrani jedynie członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.  

3. Kandydaci na Prezesa Zarządu zgłaszani są przez członków Stowarzyszenia imiennie. 
Kandydat na  Prezesa Zarządu musi wyrazić zgodę na poddanie jego kandydatury pod 
głosowanie, najpóźniej przed rozpoczęciem głosowania. 

4. Walne Zebranie Członków dokonuje w pierwszej kolejności wyboru Prezesa 
Stowarzyszenia, następnie dokonuje wyboru pozostałych członków Zarządu, 
odpowiednio wiceprezesa lub wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika, pozostałych 
członków Zarządu. Postanowienia dotyczące trybu wyboru Prezesa Zarządu stosuje 
się odpowiednio do wyboru pozostałych członków Zarządu..  

5. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go 
Wiceprezes lub wskazany przez niego członek Zarządu. 

6. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. 
a) do reprezentowania na zewnątrz a także składania oświadczeń woli, w tym                
w sprawach majątkowych, upoważniony jest Prezes Zarządu lub dwóch innych 
członków działających razem. 

7. W przypadku wygaśnięcia mandatu lub odwołania z funkcji Prezesa Zarządu przed 
upływem kadencji obowiązki  Prezesa przejmuje do czasu przeprowadzenia wyborów 
uzupełniających jeden z członków zarządu wybrany przez pozostałych członków 



zarządu zwykłą większością głosów. Przepis ten stosuje się odpowiednio w przypadku 
wygaśnięcia mandatu lub odwołania z funkcji Wiceprezesa, Skarbnika lub Sekretarza.  

8. Mandat członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zebrania 
Członków na którym zostanie wybrany Zarząd nowej kadencji. 

9.  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz                    
w miesiącu. 

10. Zarząd może działać w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie 
Członków. 

11. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu. 
 
 

§ 25 
 

1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności: 
1) kierowanie działalnością Stowarzyszenia i reprezentowania go na zewnątrz, 
2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia oraz zarządzanie jego majątkiem, 
3) przygotowywanie projektów uchwał i porządku obrad Walnego Zebrania 

Członków Stowarzyszenia, 
4) realizacja uchwał Walnego Zebrania, 
5) uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych, 
6) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, 
7) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, 

z zastrzeżeniem § 30 ust. 6, 
8) uchwalanie regulaminu Biura, 
9) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia nowych członków oraz wygaśnięcia 

członkostwa, 
10) podejmowanie uchwał o skreśleniu członków Stowarzyszenia, 
11) zgłaszanie wniosków do walnego Zebrania Członków o nadanie lub pozbawienie 

honorowego członkostwa Stowarzyszenia,  
12) podejmowanie uchwał o przyjęciu lub wygaśnięciu członka wspierającego, 
13) podejmowanie uchwał o współpracy z innymi organizacjami i osobami prawnymi 

oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, 
14) podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do krajowych, 

zagranicznych i międzynarodowych organizacji. 
2. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia, Zarząd może zatrudniać pracowników, 

którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia, 
 

 
 

§ 26 
 

1. Komisja Rewizyjna składa się od  trzech do pięciu członków. 
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego. 
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
1) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej 

działalności Zarządu, 
2) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie 

absolutorium ustępującemu Zarządowi, 
3)  przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami, 



4) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich, 
5) składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. 

4. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji 
Rewizyjnej. 

5. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być: 
1) osoby będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 
2) osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 
6. Wybór członka do składu Komisji rewizyjnej Stowarzyszenia  wbrew postanowieniom               

ust. 5 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 w trakcie 
kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego 
okoliczność ta dotyczy. 

 
 

§ 27 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają 
prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia. 

 
 

ROZDZIAŁ IV 
 

MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA 
 

§ 28 
 

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które 
służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. 

2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z: 
1) składek członkowskich, 
2)  dotacji, 

     3)  środków otrzymanych od sponsorów, 
     4)  darowizn, 
     5)  zapisów i spadków, 

6)  dochodów z majątku, 
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane na bieżąco według zasad określonych 

przez Zarząd. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych 
przez Zarząd w ciągu 30 dni od dnia otrzymania pisemnego powiadomienia                        
o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. 

4. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd. 
5. Czynności majątkowe Zarządu wymagające bezwzględnie zgody Walnego Zebrania 

Członków są następujące: 
1) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, 
2) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, 
3) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 

lata, 
4)  rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 10.000 zł 

lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość, 
5) przyjęcie lub odrzucenie spadku. 

 



§ 29 
 

1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie 
zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do: 

1) członków Stowarzyszenia i jego organów, 
2) pracowników Stowarzyszenia, 
3) małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, 

krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia, 
4) osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 
2. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w 

ust. 1 pkt 1 - 4, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich. 
3.  Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1 - 4 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że 
to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia. 

4. Zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie na szczególnych zasadach towarów 
lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 
oraz od osób, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4. 

 
 

ROZDZIAŁ V 
 

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 
 

§ 30 
 

1. Uchwały w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Stowarzyszenia 
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do 
głosowania. 

2. Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały podjętej przez 
Walne Zebranie Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 
połowy uprawnionych do głosowania. 

3. Uchwała Walnego Zebrania Stowarzyszenia, o której mowa w ust. 1, określa cele,  
na które przekazuje się w całości majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia. 

4. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1, nie stanowi inaczej, likwidatorami majątku są: 
Prezes i Wiceprezesi Zarządu Stowarzyszenia. 

 

 


