
STATUT STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO SWITCH  

 

Rozdział I  

Nazwa, siedziba, teren działania  

i inne informacje podstawowe 

 

§1 

 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę  „Stowarzyszenie Sportowe SWITCH ”, i w dalszej części niniejszego 

dokumentu nazywane będzie: „Stowarzyszeniem”.  

2. Nazwa Stowarzyszenia jak również logotyp- którego wzór może zostać przyjęty przez Walne 

Zebranie Członków, podlegają ochronie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa.   

 

 §2 

 

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dn. 7 

kwietnia 1989r. (tj. Dz.U. z 2017, poz. 210,) oraz innych stosownych przepisów.  

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.  

3. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność po wpisie do 

Krajowego Rejestru Sądowego. 

4. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony. 

 

§3 

 

1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami w 

szczególności na terytorium krajów Unii Europejskiej, o ile nie narusza to zobowiązań 

wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.  

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Szczecin.  

3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tych samych 

lub podobnych celach i zadaniach, współpracować z takimi organizacjami. W szczególności 

Stowarzyszenie może należeć do polskich związków sportowych, a za ich pośrednictwem do 

międzynarodowych federacji sportowych. 

4. Stowarzyszenie współpracuje z organizacjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie realizacji 

swoich celów statutowych.  

 

§4 

 

Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych 

spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym w szczególności swoich członków . 

 



§5 

 

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Rozdział II  

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji 

 

§6 

 

Celem Stowarzyszenia jest:  

 

1.  prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji, szczególnie dla dzieci i młodzieży; 

2.  organizacja szkoleń, obozów sportowych w celu zapewnienia wszechstronnego rozwoju  

     sprawności fizycznej dzieci, młodzieży a także osób dorosłych; 

3.  rozwój i popularyzacja sportu masowego, rekreacji oraz sportu kwalifikowanego; 

4.  stwarzanie młodzieży szkolnej warunków do udziału w działaniach klubu zgodnie z  

     zainteresowaniami oraz potrzebami rozwoju psychofizycznego; 

5.  stwarzanie zrzeszonym sportowcom możliwości osiągnięcia wysokiego poziomu  

     sportowego w uprawianych dyscyplinach, przy równoczesnym osiąganiu wysokiego  

     poziomu etycznego; 

6.  współpraca z podobnymi organizacjami w kraju i zagranicą w zakresie działalności 

     Stowarzyszenia; 

7.  prowadzenie działalności organizacyjnej, w celu pozyskiwania środków  

     finansowych i sponsorów; 

8.  ochrony i promocji zdrowia; 

9.  działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej 

     i  sportu, oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych; 

10.  współpraca z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami kościelnymi, 

       fundacjami, Stowarzyszeniami i innymi placówkami oraz osobami fizycznymi w celu 

       realizacji zadań statutowych; 

11.  organizowanie i prowadzenie placówek rekreacyjno - sportowych, kulturalno –  

      oświatowych, rehabilitacyjnych, opiekuńczo - wychowawczych w tym:  

a)  prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla trudnej młodzieży,  

     początkujących młodych sportowców, osobom niepełnosprawnych, wolontariuszom, po  

     przez prowadzenie świetlic środowiskowych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych, 

b)  prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i propagandowej, 

c)  organizowanie i prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów dziennego 

     i okresowego pobytu dla trudnej młodzieży, osób niepełnosprawnych, placówek  

     opiekuńczo wychowawczych, domów dziecka; 

12.  promocja jazdy na deskorolce; 

13.  promowanie postaw prozdrowotnych; 



14.  upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji; 

15.  działania mające na celu rozwój młodych ludzi; 

16.  działalność w sferze kultury, sztuki związanej z deskorolką; 

17.  działanie na rzecz organizacji, których Stowarzyszenie jest członkiem lub z którym łączy je 

umowa stowarzyszeniowa; 

18.  działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami z różnych miast Polski, Europy oraz Świata; 

19.  działanie mające na celu promocję województwa Zachodniopomorskiego; 

20.  koordynacja działań związanych z powstawaniem nowych obiektów sportowych i 

rekreacyjnych; 

21.  organizowanie wszelkiego rodzaju aktywności na obiektach sportowych, rekreacyjnych 

włączając ogólnie dostępną przestrzeń miejską; 

22.  zarządzanie obiektami przeznaczonymi do aktywności sportowej i rekreacyjnej z 

uwzględnieniem sportów deskorolkowych. 

23. świadczenie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównania szans tych osób i rodzin. 

24. działalność na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych; 

25. działalność wolontariatu 

 

 

§7 

 

1. Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności na rzecz społeczności lokalnych i 

środowisk młodzieżowych. 

2. W zakresie swoich celów Stowarzyszenia mogą reprezentować interesy zbiorowe swoich 

członków wobec organów władzy publicznej. 

 

§8 

 

1.   Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:  

a. organizowanie imprez masowych i rekreacyjnych o charakterze sportowym; 

b. organizowanie zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportu; 

c. organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje trenerów, sędziów, instruktorów oraz 

organizowanie seminariów i konsultacji społecznych; 

d. organizowanie i prowadzenie obozów szkoleniowych; 

e. popularyzacja dorobku sportowego wśród członków Stowarzyszenia; 

f.   występowanie do właściwych władz i organizacji o nadawanie odznaczeń i wyróżnień; 

g. organizowanie i prowadzenie działalności charytatywnej; 

h. organizowanie i prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych; 

i.   prowadzenie wymiany doświadczeń w zakresie objętym przez działalność 



Stowarzyszenia; 

j.    organizowanie sekcji różnych dyscyplin sportowych; 

k. zapewnienie swoim członkom odpowiednich warunków do uprawiania sportów; 

l.   tworzenie i wspieranie tworzenia skate parków i snow parków; 

m. zamieszczanie na stronach internetowych aktualnych informacji branżowych; 

n. relacjonowanie najważniejszych wydarzeń sportów ekstremalnych; 

o. kształtowanie poprzez poznawanie historii sportów ekstremalnych; 

p. zapoznawanie społeczeństwa ze światowymi trendami; 

q. wydawanie katalogów branżowych; 

r.  wydawanie ulotek zapoznających z najlepszymi lub najnowszymi modelami sprzętu 

s. sponsorowanie, wydawanie do testów sprzętu sportowego zasłużonym członkom 

Stowarzyszenia; 

t.   prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i gospodarczej; 

u. szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe; 

v. promocję Stowarzyszenia, popularyzację działalności Stowarzyszenia  w mediach; 

w. gromadzenie środków finansowych na cele statutowe Stowarzyszenia; 

x. współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami administracji publicznej 

i samorządowej, osobami fizycznymi i prawnymi;  

y. prowadzenie/organizację spotkań, szkoleń, kursów, konferencji, warsztatów, prelekcji i 

seminariów służących realizacji celów statutowych;  

z. utrzymywanie kontaktów z podobnymi Stowarzyszeniami w kraju i za granicą; 

aa. inicjowanie i wspieranie działań młodzieży; 

bb. wydawanie płyt, książek, czasopism, gazetek, broszur lub projektów filmowych 

związanych z celami Stowarzyszenia, za które może być pobierana opłata; 

cc. działalność stron i portali internetowych; 

dd. opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie wydawnictw drukowanych i 

multimedialnych z zakresu swojej działalności, za co może być pobierana opłata. 

2.  Opisana powyżej działalność może być prowadzona zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie. 

Decyzje w tym zakresie podejmuje Zarząd. 

 

§9 

 

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w 

odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji 

celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.   

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest:  

a. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 

b. 93.12.Z Działalność klubów sportowych 

c. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem 

d. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 

e. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 



f. 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

g. 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach 

h. 32.30.Z Produkcja sprzętu sportowego 

i. 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 

j. 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na 

straganach i targowiskach 

 

3. W przypadku jeżeli do prowadzenia którejkolwiek z powyższych działalności konieczne jest 

uzyskanie stosownego  zezwolenia, zgody lub certyfikacji, Stowarzyszenie podejmie taką 

działalność po uzyskaniu wymaganego zezwolenia zgody lub certyfikatu.  

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III 

Sposób uzyskiwania środków finansowych  

oraz ustanawiania składek członkowskich 

 

§10 

 

1.  Majątek Stowarzyszenia stanowią: 

a) składki opłacane przez członków,  

b) dobrowolne wpłaty od osób fizycznych i prawnych, 

c) wpływy ze sprzedaży biletów na organizowane koncerty i festiwale, 

d) dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia, 

e) darowizny, dotacje, zapisy testamentowe, subwencje, kontrakty, środki z funduszy 

publicznych, granty, zlecenia usług i inne aktywa finansowe, 

f) prawa i aktywa finansowe, w tym odsetki od wkładów na rachunkach bankowych, 

g) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, 

dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje), 

h) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu 

Stowarzyszenia, 

i)   wsparcie udzielane przez Członków wspierających Stowarzyszenia.  

2.  Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe w sposób wskazany powyżej.  

3.  Wysokość składek członkowskich ustanawiana jest uchwałą Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia. 

4.    Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo 

przyjęci członkowie wpłacają składki, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o 

przyjęciu na członka Stowarzyszenia. 



5.  Zabrania się: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w 

stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi 

pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej,   pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 

drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych 

dalej: Osobami Bliskimi, 

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub 

pracowników Stowarzyszenia, oraz ich Osób Bliskich, na zasadach innych niż w stosunku 

do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 

preferencyjnych warunkach, 

c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów 

pracowników, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich 

,chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu Stowarzyszenia,  

d) zakupu na zasadach nierynkowych towarów lub usług od podmiotów w których 

uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz 

ich osób bliskich. 

6.  Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, wymaga  

rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie 

przychodów, kosztów i wyników z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. To 

postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia 

działalności pożytku publicznego. 

 

§11 

Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizacje celów Stowarzyszenia oraz służy pokryciu 

kosztów własnych. 

 

§12 

 

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2.Rok obrotowy Stowarzyszenia jest rokiem kalendarzowym. Rok obrotowy Stowarzyszenia 

rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia. Pierwszy rok obrotowy Stowarzyszenia  kończy się 

31 grudnia 2018 r. 

 



Rozdział IV 

Sposób nabywania i utraty członkostwa,  

przyczyny utraty członkostwa 

 prawa i obowiązki członków  

 

§13 

 

1.   Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.  

2.   Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być jedynie osoba fizyczna. Osoba prawna może 

być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.  

 

§14 

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:  

a) Członków zwyczajnych,  

b) Członków wspierających,  

c) Członków honorowych.  

 §15 

 

1.  Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, a także małoletni w wieku od 16 do 18 lat, 

którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Małoletni poniżej 16 lat mogą za 

zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszeń, bez prawa udziału w głosowaniu 

na Walnych Zebraniach Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa 

wyborczego do władz Stowarzyszenia. Warunkiem przystąpienia jest złożenie Stowarzyszeniu 

pisemnej zgody przedstawicieli ustawowych.   

2.   Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych 

mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu 

Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.  

4.   Członkiem zwyczajnym może zostać cudzoziemiec nie mający zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

5.  Członkiem wspierającym może być osoba prawna i osoba fizyczna zainteresowana 

działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub 

rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.  

6.   Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, 

która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.  

7.   Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie 

pisemnej deklaracji.  

8.   Tytuł członka honorowego nadaje i odbiera Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. 

 

§16 



 

1.  Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:  

a.  czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz 

Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem postanowień §15 ust. 1 i 2 Statutu. 

b.  uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków,  

c.  wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności 

Stowarzyszenia,  

d.  uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych 

Stowarzyszenia,  

e.  korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia na zasadach określonych 

uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz Zarządu, 

f.  uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia,  

g.  zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.  

2.  Członek zwyczajny zobowiązany jest do:  

a.  przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

b.  regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,  

c.  brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, 

d.  dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia. 

 

§ 17 

 

Dokumentem stwierdzającym przynależność do Stowarzyszenia i upoważniającym do korzystania z 

praw członkowskich jest ważna legitymacja członkowska. Wzór legitymacji ustala Zarząd w drodze 

uchwały. 

§18 

 

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego. 

 

§19 

 

1. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązania się z zadeklarowanych świadczeń, 

przestrzegania niniejszego statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia a także dbania o dobre imię 

Stowarzyszenia.  

2. Członkowie honorowi są zwolnieni od płacenia składek członkowskich. Członkowie honorowi są 

zobowiązani do dbania o dobre imię Stowarzyszenia.  

 

§20 

 

1.  Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:  

a.  rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej pisemnie przez członka 

Zarządowi,  



b.  śmierci członka lub ustania bytu prawnego przez członka wspierającego,  

c.  wykluczenia członka przez Zarząd z własnej inicjatywy Zarządu lub na pisemny wniosek 

trzech członków Stowarzyszenia:  

I.  z powodu niewykonywania obowiązków członkowskich, naruszania postanowień 

statutu, uchwał władz Stowarzyszenia, w szczególności z powodu opóźnienia w 

opłacie składek członkowskich przez okres przekraczający 6 miesięcy 

 II.  z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia (przesłanka 

nie dotyczy Członków wspierających i honorowych).  

3.  Uchwała o wykluczeniu podejmowana jest przez Zarząd zwykłą większością głosów. 

4.  Członek Stowarzyszenia ma prawo na piśmie odwołać się do Walnego Zebrania Członków od 

uchwały o wykluczeniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały. 

 

 

Rozdział V  

Władze Stowarzyszenia 

 

§21 

 

Władzami  (organami) Stowarzyszenia są:  

1. Walne Zebranie Członków,  

2. Zarząd,  

3. Komisja Rewizyjna. 

 

§22 

 

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata. Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków,  w głosowaniu tajnym , bezwzględną  większością 
głosów (więcej niż połowa głosów oddanych) członków zwykłych Stowarzyszenia obecnych na 
Walnym Zebraniu Członków, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych 
członków (kworum). W tym samym trybie uzupełniany jest skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.  
 

 

§23 

 

Członkowie Zarządu i i Komisji Rewizyjnej wybierani są na kadencję wspólną tj. mandat członka 

organu powołanego przed upływem danej kadencji (uzupełnienie) wygasa równocześnie z 

wygaśnięciem mandatów pozostałych członków tego organu. 

 

§24 

 

1.  Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2.  W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:  



a.  członkowie zwyczajni – z prawe głosu, 

b.  członkowie wspierający i honorowi- bez prawa głosu.   

 

§25 

 

1.  Walne Zebranie Członków może odbywać się w trybie zwyczajnym (Zwyczajne Walne Zebranie 

Członków) albo w trybie nadzwyczajnym (Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków).  

2.  Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.  

3.  Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.  

4.  Obradami Walnego Zebrania otwiera i przewodniczy Prezes Zarządu lub wskazana przez niego 

osoba.  

5.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane w każdym czasie w terminie 

wskazanym w ust. 6. poniżej. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez 

Zarząd z jego inicjatywy lub  na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 

1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

6.  Zarząd jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od 

dnia otrzymania wniosku określonego w ust. 5. 

7  O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia 

członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.  

8.  O ile statut nie stanowi wyraźnie inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w 

głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej 

liczby członków.  Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o 

odwołanie członków organów jak również o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, a także w 

sprawach osobowych.  

9 Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Walnego Zebrania Członków, 

jeżeli wszyscy członkowie zwyczajni są obecni, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu 

dotyczącego odbycia Walnego Zebrania Członków lub wniesienia poszczególnych spraw do 

porządku obrad.  

 

§26 

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą wszelkie sprawy Stowarzyszenia nie zastrzeżone 

wyraźnie do kompetencji innych władz Stowarzyszenia, w szczególności:  

a) zmiana statutu Stowarzyszenia,  

b) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,  

c) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  

e) ustalanie wysokości składek członkowskich, a także innych świadczeń na rzecz 

Stowarzyszenia, 

f) określanie głównych kierunków rozwoju Stowarzyszenia,  

g) uchwalanie budżetu,  



h) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku. 

i)   rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

j)   nadawanie i pozbawianie statusu członka honorowego; 

k) zatwierdzanie sprawozdań finansowych jeżeli ich sporządzenie i zatwierdzanie jest 

wymagane przepisami prawa.  

 

 §27 

 

1.  Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, reprezentującym je na zewnątrz i 

ponoszącym odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.  

2.  Do Zarządu wybrana może być jedynie osoba fizyczna, która jest członkiem zwyczajnym 

Stowarzyszenia przynajmniej przez okres dwóch lat lub jest członkiem komitetu 

założycielskiego. 

3.  Zarząd liczy od trzech do pięciu członków.  

4.  Członkowie Zarządu dokonują wyboru spośród swojego grona Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.  

5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu sprawowanej funkcji za 

czynności wykonywanej w związku z pełnioną funkcją. O możliwości tej jak również o 

wysokości wynagrodzenia rozstrzyga uchwałą Walne Zebranie Członków.  

 

§28 

 

1.  Do zakresu działania Zarządu należy:  

a.   realizacja celów Stowarzyszenia,  

b.  wykonywanie uchwał Walnego Zebrania 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 Zebrania Członków,  

h.  przyjmowanie, wykluczanie członków Stowarzyszenia a także czynności techniczne w 

postaci: wpisywania i skreślania z listy członków  ,  

i.  składanie sprawozdań za swej działalności oraz innych sprawozdań wymaganych 

przepisami na Walnym Zebraniu Członków.  

j.  prowadzenie bieżącej działalności Stowarzyszenia, 

k.  podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i 

ruchomego, prowadzenia działalności gospodarczej, bycia organizacją pożytku 

publicznego oraz określania rodzajów nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku 

publicznego, 

l.  zwalnianie członków z obowiązku płacenia składek członkowskich, w przypadku uznania 

iż zachodzą szczególne okoliczności uzasadniające taką decyzję.  

m.  reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 



n. powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych, 

o.  uchwalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia, 

 

2.  Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest każdy członek 

Zarządu samodzielnie. Jeżeli jednak oświadczenie woli powoduje lub związane jest z  

zaciągnięciem zobowiązania lub rozporządzeniem prawem, o wartości przekraczającej 5 000 

PLN (słownie: pięć tysięcy złotych), to do jego złożenia wymagane jest współdziałanie dwóch 

członków Zarządu. 

3.  W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim 

Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej  wskazany w uchwale tego organu lub 

pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków. 

4.  Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Stowarzyszenia. 

5.  Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy 

nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Stowarzyszenia. Jeżeli jednak przed 

załatwieniem sprawy, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej 

przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Stowarzyszenia, 

wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. 

6.   Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo 

zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Organ możne powziąć uchwały pomimo braku 

formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie organu są obecni, a nikt z nich nie 

zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do 

porządku obrad. O ile statut nie stanowi wyraźnie inaczej, uchwały zarządu zapadają 

bezwzględną większością głosów (więcej niż połowa głosów oddanych)  w głosowaniu jawnym. 

Tajne głosowanie zarządza się w sprawach osobowych, a także należy je zarządzić na żądanie 

choćby jednego członka Zarządu.  

7.  Od uchwał Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni 

powzięcia wiadomości o uchwale. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 

 

§29 

 

Zarząd ma obowiązek niezwłocznie, najpóźniej do czasu swego kolejnego zebrania, informować 

członków Stowarzyszenia o podjętych uchwałach. Walne Zebranie Członków w trybie przewidzianym 

dla podejmowania uchwał może zmienić lub uchylić każdą uchwałę Zarządu. 

 

 §30 

1.  Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego 

działalnością.  

2.  Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.  

3.  Komisja Rewizyjna stanowi statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od 

Zarządu i nie podlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.  

4.  Członkowie Komisji Rewizyjnej:  



a.  nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa, 

b.  nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 

5.  Uchwały Komisji Rewizyjnej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo 

zawiadomieni o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Organ może powziąć uchwały pomimo braku 

formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie organu są obecni, a nikt z nich nie 

zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do 

porządku obrad. O ile statut nie stanowi wyraźnie inaczej Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają 

bezwzględną większością głosów (więcej niż połowa głosów oddanych)  w głosowaniu jawnym. 

Tajne głosowanie zarządza się w sprawach osobowych, a także należy je zarządzić na żądanie 

choćby jednego członka Komisji Rewizyjnej.  

 

§31 

 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:  

a) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,  

b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,  

c) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Wolnego Zebrania Członków w razie 

stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także 

prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,  

d) zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez 

Zarząd w terminie ustalonym statutem, 

e) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę 

udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia,  

f) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 

 

§32 

 

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli 

złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 

 

 

Rozdział VI 

 Zasady dokonywania zmian statutu 

 

§33 

 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu  podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 

2/3 głosów Członków zwykłych, przy obecności co najmniej połowy Członków zwykłych.  

 

 



Rozdział VII 

Rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§34 

 

1.  Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną 

większością 2/3 głosów Członków zwykłych, przy obecności co najmniej połowy Członków 

zwykłych. 

2.   Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wybiera 

likwidatora oraz określa sposób przeznaczenia majątku Stowarzyszenia pozostałego po 

likwidacji. 

3.   Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego stowarzyszenia. 

 

§35 

 

1.   Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w 
sposób zabezpieczający majątek likwidowanego stowarzyszenia przed nieuzasadnionym 
uszczupleniem. Likwidator w szczególności powinien: 

 
a. zawiadomić sąd o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora, z podaniem swego 

nazwiska, imienia i miejsca zamieszkania,  
 

b. dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podając do 
publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania likwidacyjnego; 

 
c. po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi wniosek o wykreślenie stowarzyszenia z 

Krajowego Rejestru Sądowego. 
 
2.    Jeżeli likwidacja nie zostanie zakończona w ciągu roku od dnia jej zarządzenia, likwidatorzy 

przedstawiają przyczyny opóźnienia sądowi, który w razie uznania opóźnienia za 
usprawiedliwione przedłuża termin likwidacji lub zarządza zmianę likwidatorów. 

 

 

Statut przyjęto uchwałą w dniu 21.11.2017 

 

Zmieniono uchwałą w dniu 09.01.2018, poprzez nadanie nowego brzmienia paragrafowi 12 

 

Podpisano: 

 

 


