
Statut Stowarzyszenia Turystycznego OCEANICUS 
 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 
 

§1 
 

1. Stowarzyszenie Turystyczne OCEANICUS, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na 
podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień 
niniejszego Statutu. 

§2 
 

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 
2. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 
3. Stowarzyszenie ma prawo używania własnego znaku graficznego, odznak oraz pieczęci, 

których wzór ustala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 
 

§3 
 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa. 
2. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji celów 

statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, 
z poszanowaniem prawa państw, na terenie których realizowane będą działania 
Stowarzyszenia. 

 
§4 
 

1. Stowarzyszenie kontynuuje tradycje nieposiadającego osobowości prawnej Akademickiego 
Klubu Turystycznego Oeconomicus, działającego przy Szkole Głównej Handlowej 
w Warszawie. 

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może współpracować z innymi krajowymi, 
zagranicznymi oraz międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. 
Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii. 

 
§5 
 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy Członków Stowarzyszenia. 
2. Wyjątek mogą stanowić pracownicy powołani przez Zarząd do prowadzenia spraw 

Stowarzyszenia. 
 

Rozdział 2. Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. 
 

§6 
 

Celem Stowarzyszenia jest: 
1) Popularyzacja turystyki i kultury fizycznej jako formy aktywnego wypoczynku. 
2) Organizacja różnorodnych form aktywnego wypoczynku. 
3) Organizacja i uczestnictwo w różnego rodzaju zawodach sportowych oraz innych 

wydarzeniach polegających na współzawodnictwie sportowym. 
4) Integracja środowiska turystycznego. 
5) Stałe podnoszenie kwalifikacji Członków Stowarzyszenia w zakresie kultury fizycznej, 

turystyki, sportu i rekreacji. 
6) Popularyzacja zasad bezpiecznego wypoczynku. 

 
§7 
 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1) Organizowanie i/lub finansowanie krajowych i zagranicznych imprez turystycznych 

i krajoznawczych, ze szczególnym uwzględnieniem form kwalifikowanej turystyki kajakowej. 
2) Organizowanie imprez kulturalnych i oświatowych, prelekcji, pokazów, wystaw, odczytów, 

wydawanie publikacji i innych. 



3) Prowadzenie szkoleń z zakresu turystyki kwalifikowanej. 
4) Organizowanie życia towarzyskiego Stowarzyszenia, w celu integracji członków 

Stowarzyszenia. 
5) Zakup na potrzeby użytku przez Członków Stowarzyszenia, specjalistycznego sprzętu 

turystycznego i sportowego, wypożyczanego Członkom Stowarzyszenia na zasadach 
opisanych w Regulaminie Stowarzyszenia. 

6) Organizowanie innych szkoleń, wykładów, zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami Członków 
Stowarzyszenia. Finansowanie lub współfinansowanie kursów specjalistycznych. 

7) Współpracę z osobami fizycznymi, osobami prawnymi, jednostkami samorządowymi oraz 
innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia. 

 
Rozdział 3. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki. 

 
§8 
 

1. Stowarzyszenie tworzą: 
a. Członkowie Zwyczajni, 
b. Członkowie Kandydaci, 
c. Członkowie Sympatycy, 
d. Członkowie Honorowi, 
e. Członkowie Wspierający 

2. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, obywatel polski oraz cudzoziemiec, 
niezależnie od miejsca zamieszkania, nie pozbawiona praw publicznych i mająca pełną 
zdolność do czynności prawnych. 

3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać jedynie osoba pełnoletnia. 
4. Osoby poniżej 18 roku życia mogą zostać Członkiem Kandydatem, Sympatykiem lub 

Honorowym Członkiem Stowarzyszenia, zgodnie z zasadami opisanymi w Statucie 
Stowarzyszenia. 

 
Członkowie Zwyczajni 

 
§9 
 

1. Członkiem Zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która: 
a. Posiada minimum 3 miesięczny staż w charakterze Członka Kandydata; 
b. Współorganizowała lub organizowała przynajmniej jedną imprezę turystyczną 

w ramach Stowarzyszenia, potwierdzoną pozytywną referencją przynajmniej jednego 
Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia, uczestniczącego w wyjeździe. 

c. Wystąpiła do Zarządu z pisemnym wnioskiem o umieszczenie kwestii jej przyjęcia 
w poczet Członków Zwyczajnych w porządku obrad najbliższego Walnego Zebrania 
Członków Stowarzyszenia. Wniosek musi być poparty przez minimum 3 aktualnych 
Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia. 

d. We wspominanym wniosku wskazała rodzaj formy turystyki, w której pragnie się 
specjalizować oraz wskazała typ, rodzaj i ramy czasowe imprez, które zobowiązuje 
się organizować lub współorganizować. 

2. Zarząd, w przypadku spełnienia warunków wymienionych w ust. 1, ma obowiązek 
umieszczenia kwestii przyjęcia Członka Kandydata w poczet Członków Zwyczajnych 
w porządku obrad najbliższego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 

3. Przyjęcia w poczet Członków Zwyczajnych dokonuje Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia, na początku swoich obrad. Głosowanie nad przyjęciem nowych członków 
jest głosowaniem tajnym. Dla przyjęcia w poczet Członków Zwyczajnych konieczne jest 
uzyskanie zwykłej większości głosów. Z dniem przyjęcia w poczet Członków Zwyczajnych, 
osoba przestaje być Członkiem Kandydatem. 

4. Założyciele Stowarzyszenia, z dniem jego rejestracji, nabywają prawa Członków Zwyczajnych. 
 

§10 
 

Członek Zwyczajny ma prawo: 
1) Uczestniczyć w obradach Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z prawem głosu 

w dyskusjach oraz w głosowaniach. 



2) Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, zgodnie ze Statutem i Regulaminem 
Stowarzyszenia. 

3) Kształtować program i działalność Stowarzyszenia. 
4) Korzystać ze specjalistycznego sprzętu turystycznego i sportowego, oraz innych środków 

pozostających do dyspozycji Członków Stowarzyszenia, na zasadach określonych 
w Regulaminie Stowarzyszenia. 

5) Brać udział w formach działalności Stowarzyszenia, w szczególności brać udział 
w organizowanych wyjazdach turystycznych i krajoznawczych, szkoleniach, zawodach, 
kursach, konferencjach, seminariach, pokazach i odczytach, celem podnoszenia swoich 
kwalifikacji i umiejętności. 

6) Wnioskować do Zarządu Stowarzyszenia o finansowanie lub współfinansowanie 
specjalistycznych szkoleń, zgodnych z celami Stowarzyszenia. 

7) Reprezentować Stowarzyszenie w różnego rodzaju zawodach sportowych, imprezach 
turystycznych i krajoznawczych organizowanych przez inne jednostki. 

8) Występować do wszystkich władz Stowarzyszenia z wnioskami. 
9) Oceniać działalność wszystkich władz Stowarzyszenia na forum wewnętrznym 

Stowarzyszenia. 
10) Używać znaku graficznego Stowarzyszenia w sposób nie sprzeczny z prawem 

i postanowieniami Statutu Stowarzyszenia. 
 

§11 
 

Członek zwyczajny ma obowiązek: 
1) Przestrzegać przepisów Statutu, Regulaminu, uchwał Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia oraz innych uchwał, regulaminów i zarządzeń władz Stowarzyszenia. 
2) Opłacać regularnie składki członkowskie. 
3) Działać społecznie na rzecz Stowarzyszenia, aktywnie uczestnicząc w jego pracach i/lub 

organizując przynajmniej jedną imprezę turystyczną rocznie. 
4) Dbać o powierzony specjalistyczny sprzęt sportowy i turystyczny oraz inne mienie 

Stowarzyszenia. 
5) Dbać o dobre imię Stowarzyszenia w kontaktach z zewnętrznymi jednostkami. 
6) Przestrzegać etyki, dyscypliny, dobrych obyczajów oraz zasad bezpieczeństwa w czasie 

organizowania oraz uczestnictwa w każdej formie aktywności Stowarzyszenia. 
7) Dbać, aby w posiadaniu władz Stowarzyszenia znajdowały się aktualne dane kontaktowe, 

gwarantujące możliwość szybkiego przekazu informacji. 
 

Członkowie Kandydaci 
 

§12 
 

1. Członkiem kandydatem może zostać osoba fizyczna, która: 
a. Ukończyła z pozytywnym wynikiem kursy turystyczne organizowane przez 

Stowarzyszenie, lub spędziła przynajmniej 10 dni na organizowanych przez 
Stowarzyszenie wyjazdach turystycznych w roli Członka Sympatyka, lub spędziła 
przynajmniej 20 dni na innych kwalifikowanych imprezach turystycznych (fakt ten musi 
być potwierdzony przez przynajmniej dwóch Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia). 

b. Wystąpiła na piśmie do Zarządu o przyjęcie jej w poczet Członków Kandydatów. 
c. Złożyła pisemną deklarację zapoznania się ze Statutem Stowarzyszenia 

i zobowiązała się do przestrzegania postanowień władz Stowarzyszenia. 
d. Jeżeli o przyjęcie w poczet Członków Kandydatów ubiega się osoba niepełnoletnia, 

wymagana jest dodatkowo zgoda jej/jego opiekuna ustawowego na wstąpienie tej 
osoby do Stowarzyszenia. 

2. Przyjęcie w poczet Członków Kandydatów odbywa się drogą uchwały Zarządu 
Stowarzyszenia, w terminie do 14 dni od spełnienia warunków wymienionych w ust. 1. 

3. Osoba nieprzyjęta w poczet Członków Kandydatów w trybie określonym w ust. 1 i 2 ma prawo 
wnieść odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od 
doręczenia jej uchwały Zarządu. Odwołanie powinno zostać złożone do Komisji Rewizyjnej, 
która przekazuje je pod obrady na początku najbliższego Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia. Decyzja Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest ostateczna. 



4. W przypadku decyzji Walnego Zebrania o przyjęciu w poczet Członków Kandydatów, 
następuje ono z datą wcześniejszej uchwały Zarządu. 

 
§13 

 
1. Członek Kandydat ma prawa wymienione w §10 w pozycjach 3), 4), 5), 7), 8), 9) oraz 10). 
2. Członek Kandydat ma prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia 

w charakterze obserwatora mającego głos w dyskusji. 
3. Członek Kandydat ma obowiązki wymienione w § 11, za wyjątkiem pozycji 2). 

 
Członkowie Sympatycy 

§14 
1. Członkiem Sympatykiem może zostać osoba, która: 
a. Chce brać udział w wyjazdach turystycznych lub krajoznawczych organizowanych 
przez Stowarzyszenie. 
b. Spędziła przynajmniej 10 dni na imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie. 
c. Wystąpiła na piśmie do Zarządu o przyjęcie jej w poczet Członków Sympatyków. 
Wniosek o przyjęcie w poczet Członków Sympatyków musi zostać pozytywnie 
zaopiniowany przez przynajmniej trzech Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia. 
d. Złożyła pisemną deklarację zapoznania się ze Statutem Stowarzyszenia i zobowiązała 
się do przestrzegania postanowień władz Stowarzyszenia. 
2. Przyjęcie w poczet Członków Sympatyków drogą uchwały Zarządu Stowarzyszenia, 
w terminie do 14 dni od spełnienia warunków wymienionych w ust. 1. 
3. Osoba nieprzyjęta w poczet Członków Sympatyków w trybie określonym w ust. 1 i 2 ma prawo 
wnieść odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od 
doręczenia jej uchwały Zarządu. Odwołanie powinno zostać złożone do Komisji Rewizyjnej, 
która przekazuje je pod obrady na początku najbliższego Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia. Decyzja Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest ostateczna. 

§15 
1. Członek Sympatyk ma prawo: 
a. Uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie. 
b. Korzystać ze sprzętu turystycznego lub sportowego na zasadach określonych 
w regulaminie. 
2. Członek Sympatyk ma obowiązek: 
a. Przestrzegać Statutu i regulaminów Stowarzyszenia. 
b. Dbać o powierzony sprzęt sportowy i turystyczny oraz inne mienie Stowarzyszenia. 
c. Dbać o dobre imię Stowarzyszenia w kontaktach z zewnętrznymi jednostkami. 
d. Przestrzegać etyki, dyscypliny, dobrych obyczajów oraz zasad bezpieczeństwa 
w czasie uczestnictwa w każdej formie aktywności Stowarzyszenia. 
 

Członkowie Honorowi i Wspierający 
§16 

1. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która: 
a. W sposób szczególny przyczyniła się do rozwoju i działalności Stowarzyszenia lub 
wniosła wybitne zasługi do rozwoju turystyki, krajoznawstwa lub rekreacji. 
b. Co najmniej 10 Członków Zwyczajnych wystąpiło do Zarządu z wnioskiem 
o umieszczenie kwestii o nadanie tytułu Członka Honorowego w porządku obrad 
najbliższego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 
2. Zarząd, w przypadku spełnienia warunków określonych w ust. 1, ma obowiązek umieszczenia 
kwestii nadania tytułu Członka Honorowego w porządku obrad najbliższego Walnego 
Zebrania Członków Stowarzyszenia. 
3. Członkowie wymienieni w ust. 1 pkt. b wybierają spośród siebie osobę, której celem jest 
przedstawienie kwestii na forum Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 
4. Decyzję o przyjęciu w poczet Członków Honorowych podejmuje Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia. Głosowanie nad nadaniem tytułu Członka Honorowego jest jawne. Dla 
przyjęcia w poczet Członków Honorowych konieczne jest uzyskanie zwykłej większości 
głosów. 
5. Członek Zwyczajny, który uzyskał tytuł Członka Honorowego, zachowuje pełnię praw 
i obowiązków Członka Zwyczajnego, za wyjątkiem pozycji 2) wymienionej w § 11 (Członek 
Honorowy jest zwolniony z płacenia składek członkowskich). 



6. Osoba nie będąca Członkiem Zwyczajnym, której przyznano tytuł Członka Honorowego, 
zyskuje prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w charakterze 
obserwatora mającego głos w dyskusji, jednak nie posiadającego prawa głosu 
w głosowaniach. 
7. Członkiem Wspierającym może zostać osoba prawna, która wspiera Stowarzyszenie pomocą 
finansową, rzeczową lub organizacyjną. Decyzję o nadaniu tytułu Członka Wspierającego 
podejmuje Zarząd w drodze uchwały, w porozumieniu z jednostką, która ma otrzymać tytuł 
i za jej zgodą na jego otrzymanie. Członek Wspierający zyskuje prawo uczestnictwa 
w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w charakterze obserwatora mającego głos 
w dyskusji, jednak nie posiadającego prawa głosu w głosowaniach. 
 

Wygaśnięcie członkostwa. 
§17 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek zaistnienia minimum jednej z okoliczności: 
a. Rezygnacji z członkostwa zgłoszonej pisemnie Zarządowi. 
b. Śmierci Członka Stowarzyszenia. 
c. Utraty przez Członka Stowarzyszenia zdolności do czynności prawnych. 
d. Rozwiązania Stowarzyszenia. 
e. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia stwierdzającej zaistnienie przyczyn będących 
podstawą dla stwierdzenia wygaśnięcie członkostwa. 
f. Członkostwo Członka Wspierającego ustaje z momentem zakończenia działalności 
osoby prawnej. 
2. Podstawą do stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa jest zaistnienie przynajmniej jednej z 
przyczyn: 
a. Ponad 12-sto miesięcznym braku aktywności w życiu Stowarzyszenia. 
b. Ponad 12-sto miesięcznej zaległości w opłaceniu składki członkowskiej. 
c. Poważnego naruszenia Statutu lub Regulaminu Stowarzyszenia, w szczególności 
części dotyczącej obowiązków Członka Stowarzyszenia. 
d. Podstawą do stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa Członka Honorowego jest 
wybitne zhańbienie dobrego imienia Stowarzyszenia lub dobrych obyczajów, 
nielicujących z godnością turysty. 
e. Podstawą do stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa Członka Sympatyka jest 
nieuczestniczenie w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie przez 
okres przekraczający 12 miesięcy. 
3. Stwierdzenie ustania członkostwa w Stowarzyszeniu następuje drogą uchwały Zarządu 
Stowarzyszenia, z pisemnym uzasadnieniem wykluczenia z Stowarzyszenia. 
4. Osoba wykluczona w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia, ma prawo wnieść odwołanie 
do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od doręczenia jej uchwały 
Zarządu. Odwołanie powinno zostać złożone do Komisji Rewizyjnej, która przekazuje je pod 
obrady na początku najbliższego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Decyzja 
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest ostateczna. Członkowie Sympatycy nie 
mają możliwości wniesienia odwołania od decyzji Zarządu. 
5. Do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, wykluczona 
osoba zachowuje prawa członka, a uchwała Zarządu nie podlega wykonaniu. 
6. W przypadku decyzji Walnego Zebrania o przywróceniu pełni praw członkowskich, uchwałę 
Zarządu uważa się za niebyłą. 
 

Rozdział 4. Władze Stowarzyszenia. 
§18 

Władzami Stowarzyszenia są: 
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 
2. Zarząd 
3. Komisja Rewizyjna 
 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 
§19 

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2. Bierne prawo wyborcze przysługuje jedynie Członkom Zwyczajnym Stowarzyszenia oraz 
Członkom Zwyczajnym, którzy uzyskali tytuł Członka Honorowego, obecnym osobiście w 
miejscu odbywania się Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 



3. Czynne prawo wyborcze posiada każdy Członek Zwyczajny Stowarzyszenia, który w dniu 
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ma uregulowane zobowiązania związane 
z opłaceniem składek członkowskich oraz Członek Zwyczajny, który uzyskał tytuł Członka 
Honorowego. Czynne prawo wyborcze posiadają osoby obecne osobiście w miejscu 
odbywania się Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, jak również pełnomocnicy tych 
osób. Pełnomocnikiem może być jedynie inny Członek Zwyczajny Stowarzyszenia, a 
informacja o pełnomocnictwie musi być przekazana w formie pisemnej do Komisji Rewizyjnej 
najpóźniej dwa dni przed planowaną datą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 

§20 
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być Zwyczajne, lub Nadzwyczajne. 
2. Termin i miejsce Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podaje się do 
ogólnej wiadomości wszystkich Członków Stowarzyszenia minimum 21 dni przed Zebraniem. 
Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia musi się odbyć przynajmniej raz do 
roku. 
3. Termin i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podaje się do 
ogólnej wiadomości wszystkich Członków Stowarzyszenia minimum 7 dni przed Zebraniem. 
4. Organ zwołujący Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zobowiązany jest zadbać 
o powiadomienie wszystkich Członków Stowarzyszenia w formie wiadomości umieszczonej na 
liście mailingowej, do której dostęp mają wszyscy Członkowie Zwyczajni i Członkowie 
Kandydaci Stowarzyszenia oraz przesłanie odpowiedniej wiadomości wysłanej na wskazane 
adresy e-mail Członków Honorowych oraz Wspierających. W sytuacji nie działania listy 
mailingowej, dopuszcza się inne kanały powiadomienia Członków Stowarzyszenia o Walnym 
Zebraniu i uznaje się je za wystarczające. Inne kanały powinny być wykorzystane w 
kolejności: mail na prywatne skrzynki Członków Stowarzyszenia, informacja na stronie www, 
kontakt telefoniczny. 
5. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uważa się za ważne w przypadku obecności 
przynajmniej ½ wszystkich Zwyczajnych Członków Stowarzyszenia, uprawnionych do 
uczestnictwa w Walnym Zebraniu w dniu ogłoszenia terminu Walnego Zebrania. 
6. W przypadku braku wymaganej liczby osób, uczestnicy Zebrania ustalają drugi termin 
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, z zachowaniem minimum 7-dniowego okresu 
koniecznego dla zawiadomienia o terminie i miejscu Zebrania. Drugie Zebranie uważa się za 
ważne niezależnie od liczby obecnych na nim osób. 

§21 
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd. 
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia mogą zwołać: 
a. Zarząd w osobie Prezesa Zarządu. 
b. Komisja Rewizyjna w osobie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
c. 1/3 Członków Zwyczajnych w osobie przedstawiciela wybranego spośród tej grupy. 
3. Zastępca Prezesa zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia każdorazowo, kiedy 
Prezes Stowarzyszenia przestaje pełnić swoją funkcję. W takim wypadku nie mają 
zastosowania zasady dotyczące kooptacji, opisane w §27, pkt. 8. Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia powinno być zwołane w terminie do 14 dni od czasu przestania pełnienia 
swojej funkcji przez Prezesa. Do czasu wyboru nowego Prezesa, Zastępca Prezesa pełni jego 
obowiązki w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Stowarzyszenia. 

§22 
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należą wszelkie kwestie nie 
zastrzeżone w Statucie dla innych organów Stowarzyszenia. W szczególności Walne Zebranie 
Członków Stowarzyszenia ma prawo i obowiązek: 
1. Uchwalania zmian w Statucie Stowarzyszenia, 
2. Wyboru i odwołania Władz Stowarzyszenia lub ich pojedynczych członków, 
3. Decydowania o głównych kierunkach rozwoju Stowarzyszenia i ustalania planu działania, 
4. Podejmowania decyzji o przystąpieniu do związku Stowarzyszeń, 
5. Uchwalania i odwoływania regulaminów Stowarzyszenia, 
6. Rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za okres 
kadencji, 
7. Rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, finansowego oraz 
o stanie majątku Stowarzyszenia, sporządzanych przez Zarząd za okres kadencji, 
8. Udzielania absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
9. Ustalania wysokości składek członkowskich dla Członków Zwyczajnych oraz innych opłat na 
rzecz Stowarzyszenia, 



10. Ustalania wysokości kapitału trwałego lub zapasowego i decydowania o jego naruszeniu, 
11. Ustalania granicznych kwot zwykłej działalności Zarządu oraz potwierdzonej działalności 
Zarządu, 
12. Nadawanie i pozbawianie tytułu Członka Honorowego, 
13. Przyjmowania nowych Członków Zwyczajnych spośród Członków Kandydatów, 
14. Rozpatrywania wniosków i skarg złożonych przez Członków Stowarzyszenia, rozwiązywanie 
sporów kompetencyjnych i między Członkami Stowarzyszenia, 
15. Rozpatrywania odwołań od uchwał Zarządu, 
16. Podejmowania uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 

§23 
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia powinien przebiegać w 
kolejności: 
1. Rozpoczęcie obrad przez przedstawiciela organu zwołującego Walne Zebranie, który 
potwierdza terminowość poinformowania o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia oraz 
stawia wniosek o wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza Zebrania. Wyboru 
Przewodniczącego oraz Sekretarza dokonuje się w głosowaniu jawnym, zwykła większością 
głosów, spośród Członków Zwyczajnych i Członków Kandydatów, obecnych osobiście na 
Zebraniu. Do obowiązków Przewodniczącego należy dalsze prowadzenie obrad Walnego 
Zebrania. Do obowiązków Sekretarza należy sporządzenie protokołu z przebiegu Walnego 
Zebrania. 
2. Przewodniczący, w oparciu o zapisy Statutu Stowarzyszenia, stwierdza ważność, lub jej brak, 
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Sekretarz sporządza listę osób obecnych na 
zebraniu, która powinna być przez te osoby podpisana. 
3. W przypadku stwierdzenia ważności Walnego Zebrania, w pierwszej kolejności rozpatrywane 
są skargi na uchwały Zarządu dotyczące praw członkowskich Członków Stowarzyszenia: 
a. Najpierw rozpatruje się skargi dotyczące praw Członków Zwyczajnych 
b. W dalszej kolejności rozpatrywane są skargi dotyczące praw Członków Kandydatów. 
4. Przewodniczący zarządza głosowanie w sprawie przyjęcia Członków Kandydatów w poczet 
Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia. 
5. Rozpatrywane jest sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz udzielane jest (w drodze tajnego 
głosowania) absolutorium dla każdego z członków Komisji Rewizyjnej. Członkowie Komisji 
Rewizyjnej, którzy nie uzyskali absolutorium, nie są brani pod uwagę podczas ustalania 
składu Komisji Rewizyjnej na najbliższą kadencję. 
6. Rozpatrywane są sprawozdania przygotowane przez Zarząd, oraz udzielane jest (w drodze 
tajnego głosowania) absolutorium dla każdego z członków Zarządu. Członkowie Zarządu, 
którzy nie uzyskali absolutorium, nie są brani pod uwagę podczas ustalania składu Zarządu 
na najbliższą kadencję. 
7. Wybierani są nowi członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
8. Rozpatrywane są wnioski zgłoszone do programu obrad przy zwoływaniu Walnego Zebrania 
Członków Stowarzyszenia. 
9. Rozpatrywane są wnioski zgłoszone do programu obrad po zwołaniu Walnego Zebrania, lub 
też które pojawiły się w trakcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 
10. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia przez Przewodniczącego 
Zebrania. 
11. Protokół z Zebrania, podpisany przez Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, oraz nowo 
wybrany Zarząd, przedstawia się do ogólnej wiadomości Członków Stowarzyszenia w terminie 
do 14 dni od daty Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 

§24 
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje tylko w sprawie, do której 
zostało powołane. Obradom Nadzwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 
przewodniczy przedstawiciel organu zwołującego Zebranie. Sekretarz Zebrania wybierany jest 
spośród obecnych na Zebraniu Członków Zwyczajnych i Członków Kandydatów 
Stowarzyszenia. 
2. Kwestie inne niż ta, dla której zwołano Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia mogą być dodane do porządku jego obrad za zgodą bezwzględnej większości 
obecnych na nim Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia. Dodanymi kwestiami nie może być 
głosowanie nad odwołaniem Władz Stowarzyszenia ani kwestia rozwiązania Stowarzyszenia. 
3. W sytuacji, kiedy Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbywa się 
w drugim możliwym terminie, głosowania mogą dotyczyć jedynie kwestii wpisanych do 
porządku obrad przy pierwszej próbie zwołania Walnego Zebrania. 



4. Fakt odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nie skraca 
kadencji władz Stowarzyszenia, chyba że w tej sprawie zostało ono powołane. 

§25 
1. Decyzje Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ogłaszane są w postaci Uchwał 
Walnego Zebrania. 
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykła większością głosów, 
przy obecności minimum ½ uprawnionych do głosowania Członków Zwyczajnych, jeżeli 
przepisy Statutu nie stanowią inaczej. 
3. W przypadku odbycia się Walnego Zebrania zwołanego w drugim terminie, uchwały zapadają 
zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę osób uczestniczących w Zebraniu. 
4. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do związku stowarzyszeń lub wystąpieniu z takiego związku 
wymaga bezwzględnej większości przy obecności minimum ½ uprawnionych do głosowania 
Członków Zwyczajnych. 
5. Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia musi zawierać w szczególności: 
informację o prawidłowości zwołania Walnego Zebrania; określenie ważności Zebrania oraz 
liczbę Członków Zwyczajnych obecnych na zebraniu w chwili ogłaszania ważności Zebrania; 
postanowienia w sprawach spornych dotyczących praw członkowskich; listę osób przyjętych w 
Poczet Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia; informacje na temat absolutorium dla 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej; listę uchwał Walnego Zebrania wraz z ich treścią oraz liczbą 
głosów za każdą z uchwał i informacją, czy została ona przyjęta. Załącznikiem do 
sprawozdania jest lista osób obecnych na Zebraniu, wraz z ich podpisami oraz sprawozdania 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej, podpisane przez członków wymienionych organów. Protokół 
z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia musi być potwierdzony podpisami 
Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza, oraz nowo wybranego Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
(w przypadku Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia), lub trzech 
Członków Zwyczajnych biorących udział w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 
Członków Stowarzyszenia. 
6. Uzasadnione wątpliwości i zastrzeżenia co do treści protokołu z Walnego Zebrania powinny 
być rozpatrywane w trybie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia. 
 

Zarząd Stowarzyszenia 
§26 

1. Zarząd Stowarzyszenia jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z 
uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 
2. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia pomiędzy obradami Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia, oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz w kontaktach z innymi 
organizacjami oraz organami państwowymi. 
3. Zarząd składa się minimum z trzech osób, w tym obowiązkowo Prezesa, Skarbnika i 
Sprzętowca. O liczbie członków Zarządu na kolejną kadencję decydują w głosowaniu jawnym 
Członkowie Stowarzyszenia podczas obrad Walnego zebrania Członków Stowarzyszenia. 
Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie jedną osobę, pełniącą obowiązki Zastępcy 
Prezesa. Prezes Zarządu nie może być jednocześnie swoim Zastępcą. 
4. Jeżeli Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia nie postanowi inaczej, do kompetencji 
poszczególnych członków Zarządu należą: 
a. Do kompetencji Skarbnika należą sprawy finansowe i majątkowe Stowarzyszenia. 
b. Do kompetencji Sprzętowca należą sprawy szkoleniowe oraz opieka nad sprzętem 
Stowarzyszenia. 
5. Prezes Zarządu odpowiada za całościowe działanie Zarządu oraz prawidłowe funkcjonowanie 
Stowarzyszenia. 
6. Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia za pełnione funkcje. 

§27 
1. Prawo kandydowania do Zarządu posiadają wszyscy Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia 
oraz Członkowie Zwyczajni, którzy uzyskali tytuł Członka Honorowego, z zastrzeżeniem 
sytuacji opisanej w §23, pkt. 6. 
2. Członkowie Zarządu powoływani są przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 
w następujący sposób: 
a. W drodze uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ustalana jest liczba 
członków Zarządu na daną kadencję, zgodnie z §26, pkt. 3. Uchwała o liczbie osób 
jest głosowana w głosowaniu jawnym. 



b. Zgłaszani są kandydaci na Prezesa Zarządu. 
c. W tajnym głosowaniu wybierany jest Prezes Zarządu. Zostaje nim osoba, która 
uzyska największą liczbę głosów. W przypadku, gdy więcej osób posiada taką samą, 
największą liczbę głosów, zarządza się dodatkowe głosowanie między tymi osobami 
aż do czasu wybrania jednej osoby. Jeżeli w kolejnych dwóch głosowaniach dwie 
osoby uzyskają równą liczbę głosów, wyboru Prezesa dokonuje się drogą losowania. 
Druga osoba, w przypadku wybrania do Zarządu, obowiązkowo obejmuje stanowisko 
Zastępcy Prezesa. 
d. Zgłaszani są kandydaci na pozostałe stanowiska w Zarządzie. 
e. W kolejnych tajnych głosowaniach dokonywany jest wybór pozostałych Członków 
Zarządu. Do władz dostaje się osoba, która uzyskała największą liczbę głosów. W 
przypadku, gdy więcej niż jedna osoba uzyskała równą, największą liczbę głosów, 
zarządzane są dodatkowe głosowania między tymi osobami. Jeżeli w kolejnych 
dwóch głosowaniach dwie osoby uzyskają równą liczbę głosów, wyboru między tymi 
osobami dokonuje wybrany wcześniej Prezes Stowarzyszenia. Jeżeli Prezes został 
wybrany w drodze losowania, a wśród osób, między którymi musi dokonać wyboru, 
znajduje się druga osoba z losowania, musi ją wybrać. 
3. Kadencja Zarządu trwa maksymalnie przez okres między dwoma kolejnymi Zwyczajnymi 
Walnymi Zebraniami Członków Stowarzyszenia. 
4. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w każdej chwili decyzją uchwały Walnego 
Zebrania Członków Stowarzyszenia. 
5. Mandat Członka Zarządu wygasa z w momencie wyboru nowego Zarządu, w wyniku 
rezygnacji, odwołania ze składu Zarządu lub też ustania praw Członka Zwyczajnego 
Stowarzyszenia. 
6. Odwołanie członka Zarządu następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia. Odwołanie Prezesa Stowarzyszenia skutkuje odwołaniem całego Zarządu. 
7. Rezygnacja członka Zarządu dokonuje się zgodnie z przepisami dotyczącymi wypowiedzenia 
zlecenia przez przyjmującego zlecenie. 
8. Jeżeli skład Zarządu zmniejszył się w trakcie trwania kadencji, uzupełnienie składu może 
nastąpić w drodze kooptacji, dokonanej przez pozostałych członków Zarządu. W trybie tym 
można powołać nie więcej niż połowę składu wybranego podczas Walnego Zebrania 
Członków Stowarzyszenia. 

§28 
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na 90 dni. 
a. Za prawidłowe poinformowanie Członków Zarządu o terminie i miejscu posiedzenia, 
odpowiada Prezes Stowarzyszenia, 
b. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności minimum połowy 
członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów, głos decydujący należy do 
Prezesa. 
2. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Stowarzyszenia. 
3. Do kompetencji Zarządu należą: 
a. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 
b. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, 
c. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 
d. Prowadzenie spraw finansowych Stowarzyszenia, 
e. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
f. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, 
g. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia, 
h. Wydawanie uchwał, 
i. Decydowanie o organizacji, lub jej braku, dowolnego przejawu działalności 
Stowarzyszenia. 
j. Sporządzania sprawozdań ze swojej działalności i prezentowania ich minimum raz 
w roku, podczas Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, 
k. Zapewnianie sprawnego obiegu informacji wśród Członków Stowarzyszenia 
l. Prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia. 
m. Przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia osób, które wystąpiły 
z wnioskiem o Członkostwo Zwyczajne, 
n. Występowanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z wnioskiem o 
nadanie tytułu Członka Honorowego, 
o. Podejmowanie decyzji w sprawie finansowania i organizacji wydarzeń służących 



realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, 
p. Zatrudnianie pracowników do realizacji zadań związanych z celami statutowymi 
Stowarzyszenia. 
4. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia konieczne jest współdziałanie 
przynajmniej dwóch członków Zarządu. 
5. Oświadczenia składane Stowarzyszeniu mogą być dokonywane wobec jednego członka 
Zarządu. 
6. Każdy członek Zarządu może prowadzić sprawy Stowarzyszenia wynikające z jego 
obowiązków i w zakresie zwykłych czynności Zarządu, bez konieczności wydawania 
wcześniejszej uchwały Zarządu. Jeżeli jednak chociaż jeden z członków Zarządu sprzeciwi się 
danej sprawie, konieczne jest wcześniejsze podjęcie uchwały Zarządu. 
7. Każda sprawa pociągająca za sobą zmiany w majątku Stowarzyszenia, o wartości powyżej 
granicznej kwoty zwykłej działalności Zarządu (ustalanej przez Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia), przekracza zakres zwykłych czynności Zarządu i wymaga wcześniejszej 
uchwały Zarządu. 
8. Każda sprawa pociągająca za sobą zmiany w majątku Stowarzyszenia, o wartości powyżej 
granicznej kwoty potwierdzonej działalności Zarządu (ustalanej przez Walne Zebranie 
Członków Stowarzyszenia), wymaga poinformowania o tym Komisji Rewizyjnej, z minimum 
14-dniowym terminem wyprzedzającym datę zapadalności danej sprawy. Operacje na kwotę 
powyżej 3000 zł wymagają potwierdzenia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
9. Członkowie Zarządu odpowiadają przed Prezesem Stowarzyszenia oraz Walnym Zebraniem 
Członków Stowarzyszenia. 
 

Komisja Rewizyjna 
§29 

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 
Stowarzyszenia we wszystkich dziedzinach jego działalności. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia za pełnioną funkcję. 

§30 
1. Prawo kandydowania do Komisji Rewizyjnej posiadają wszyscy Członkowie Zwyczajni 
Stowarzyszenia oraz Członkowie Zwyczajni, którzy uzyskali tytuł Członka Honorowego, 
z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w §23, pkt. 5. 
2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być w stosunku powinowactwa, pokrewieństwa lub 
podległości służbowej z Członkiem Zarządu. 
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są przez Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia w następujący sposób: 
a. W drodze uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ustalana jest liczba 
członków Komisji Rewizyjnej na daną kadencję, zgodnie z §26, pkt. 3. Uchwała 
o liczbie osób jest głosowana w głosowaniu jawnym. 
b. Zgłaszani są kandydaci na członków Komisji Rewizyjnej. 
c. Każda z uprawnionych do głosowania osób może oddać głos na taką liczbę członków 
Komisji Rewizyjnej, ilu liczyć ma Komisja Rewizyjna w danej kadencji. 
d. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą osoby, które uzyskały największą liczbę głosów. 
Jeżeli więcej niż jedna osoba uzyskały minimalną liczbę głosów kwalifikującą do 
Komisji rewizyjnej, skład Komisji Rewizyjnej zostaje rozszerzony do liczby 
gwarantującej tym osobom dostanie się w skład Komisji. W sytuacji takiej skład 
Komisji Rewizyjnej może przekroczyć zapisaną w Statucie liczbę 5 członków Komisji 
Rewizyjnej. 
e. Osoba, która uzyskała najwięcej punktów, zostaje Przewodniczącym Komisji 
Rewizyjnej. W przypadku, gdy więcej, niż jedna osoba uzyskała największą liczbę 
głosów, nowopowstała Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej na pierwszym posiedzeniu Komisji, zwołanym wspólnie przez te 
osoby w terminie do 14 dni od Walnego Zebrania. 
4. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa maksymalnie przez okres między dwoma kolejnymi 
Zwyczajnymi Walnymi Zebraniami Członków Stowarzyszenia i kończy się wraz z końcem 
kadencji Zarządu Stowarzyszenia. 
5. Odwołanie członka Komisji Rewizyjnej może nastąpić w każdej chwili decyzją uchwały 
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 
6. Mandat Członka Komisji Rewizyjnej wygasa wraz z wyborem nowej Komisji Rewizyjnej, w 



wyniku rezygnacji, lub też ustania praw Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia. 
7. Rezygnacja członka Komisji Rewizyjnej dokonuje się zgodnie z przepisami dotyczącymi 
wypowiedzenia zlecenia przez przyjmującego zlecenie. 
8. Jeżeli skład Komisji Rewizyjnej zmniejszył się w trakcie trwania kadencji, uzupełnienie składu 
może nastąpić w drodze kooptacji, dokonanej przez pozostałych członków Komisji Rewizyjnej. 
W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu wybranego podczas Walnego 
Zebrania Członków Stowarzyszenia. 

§31 
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na 
90 dni. 
a. Za prawidłowe poinformowanie Członków Komisji Rewizyjnej o terminie i miejscu 
posiedzenia, odpowiada Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (z wykluczeniem sytuacji 
opisanej w §30, pkt.3, ppkt. e), 
b. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności 
minimum połowy członków Komisji Rewizyjnej. W przypadku równej liczby głosów, 
głos decydujący należy do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
2. Komisja Rewizyjna nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących 
prowadzenia spraw Stowarzyszenia. 
3. Komisja Rewizyjna ma obowiązek sprawowania nadzoru nad działalnością Zarządu. 
W szczególności do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą: 
a. Bieżąca kontrola działań Zarządu, wykonywania Uchwał Walnego Zebrania 
i przestrzegania postanowień Statutu Stowarzyszenia, 
b. Wydawanie opinii dotyczących działań Zarządu, 
c. Bycie informowanym o każdej planowanej zmianie w majątku Stowarzyszenia na 
kwotę większą niż graniczna kwota potwierdzonej działalności Zarządu (ustalana 
przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia) i akceptowanie takiej zmiany, 
d. Występowanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z wnioskami 
dotyczącymi działalności Stowarzyszenia, 
e. Zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, 
f. Sporządzanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej i przedstawianie go na 
Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia 
4. Każdy Członek Komisji Rewizyjnej może samodzielnie wykonywać zadania Komisji, chyba że 
Statut stanowi inaczej. 
 

Rozdział 5. Majątek Stowarzyszenia. 
§32 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe i fundusze. 
2. Źródłami finansowania działalności Stowarzyszenia są: 
a. Składki członkowskie, 
b. Darowizny, zapisy, spadki, środki pochodzące z ofiarności społecznej i sponsoringu, 
c. Dotacje, subwencje, udziały i lokaty, 
d. Przychody z majątku Stowarzyszenia i działalności statutowej 
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
4. Decyzje w sprawie zmian w majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. 
5. Dochody Stowarzyszenia przeznaczone są w całości wyłącznie na realizację celów 
statutowych oraz pokrycie niezbędnych kosztów działalności Stowarzyszenia. 
6. Zarząd Stowarzyszenia ustala sposób finansowania i współfinansowania wydarzeń 
realizujących cele statutowe dla Członków Stowarzyszenia oraz innych osób. 
7. Oświadczenie o wydatkowaniu środków pieniężnych, bez potwierdzenia w fakturze VAT, 
potwierdzają organizator imprezy, Prezes Zarządu oraz Skarbnik. 
 

Rozdział 6. Postanowienia końcowe. 
Zmiany Statutu Stowarzyszenia 

§33 
1. Propozycje zmian w brzmieniu Statutu Stowarzyszenia, muszą być przedłożone do wglądu na 
minimum 14 dni przed planowanym terminem Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 
2. Zmiana Statutu Stowarzyszenia musi być zaakceptowana w drodze głosowania przez 
kwalifikowana większość minimum 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy 
uprawnionych do głosowania Członków Stowarzyszenia. 
3. Jeżeli Walne Zebranie, na którym miały być głosowane zmiany Statutu, odbywa się w drugim 



terminie, decyzja o zmianach następuje przez kwalifikowaną większość 2/3 uprawnionych do 
głosowania Członków Stowarzyszenia, bez zachowania wymogu dotyczącego kworum. 

§34 
Rok obrachunkowy Stowarzyszenia pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 

§35 
1. W razie wątpliwości interpretacyjnych obowiązującą wykładnię Statutu ustala Walne Zebranie 
Członków Stowarzyszenia w drodze uchwały. 
2. Wszelkie kwestie nieujęte w Statucie pozostają w kompetencji Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia. 

§36 
1. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji Stowarzyszenia. 
2. Osoby wymienione we wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, z dniem jego rejestracji 
nabywają prawo Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia. 
 

Rozwiązanie Stowarzyszenia 
§37 

1. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane drogą uchwały Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do 
głosowania Członków Stowarzyszenia. 
2. Uchwała taka może zostać podjęta wyłącznie wtedy, gdy jej projekt został przesłany wraz 
z informacją o terminie i miejscu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 
3. Walne Zebranie wybiera spośród siebie Likwidatorów, którzy zobowiązani są dopełnić 
wszelkich formalności związanych z likwidacją Stowarzyszenia, zgodnie z zapisami Ustawy 
Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. 


