Koszalin, 7 maja 2015 roku

STATUT STOWARZYSZENIA

Sport, rekreacja i wolontariat „SFX”
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
Art. 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę: Sport, rekreacja i wolontariat „SFX”.
Stowarzyszenie może stosować skróconą nazwę w brzmieniu: Stowarzyszenie „SFX”.
Art. 2.
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą
Koszalin.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza
granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
Art. 3.
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa zgodnie z ustawą Prawo
o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku, ustawą o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku z późniejszymi zmianami
oraz niniejszym Statutem.
2. Stowarzyszenie uzyska status organizacji pożytku publicznego po spełnieniu stosownych
wymagań oraz wpisie w tym zakresie w Krajowym Rejestrze Sądowym.
1.
2.
3.
4.

Art. 4.
Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków.
Dla realizacji określonych celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać
pracowników.
Pracownikami zatrudnionymi przez Stowarzyszenie, do prowadzenia określonych prac,
mogą być również członkowie Stowarzyszenia.
Prezes i członkowie Zarządu również mogą być zatrudnieni w następujących
przypadkach:
4.1. Do prowadzenia spraw, których realizacja jest niemożliwa w ramach obowiązków
wynikających z pełnionej społecznej funkcji.
4.2. W sytuacji, kiedy praca, wykonywana na rzecz Stowarzyszenia przez osobę
funkcyjną, odpowiada dziennemu wielogodzinnemu zatrudnieniu, lub uniemożliwia
zatrudnienie u innego pracodawcy.

Art. 5.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o tym samym lub podobnym profilu działania, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających
z umów międzynarodowych, których Polska jest stroną.
Art. 6.
Stowarzyszenie może używać pieczęci oraz posiadać własny znak graficzny, których wzór
ustala Walne Zebranie Członków.
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Rozdział 2
Cele i sposoby działania
Art. 7.
1. Cele Stowarzyszenia:
1.1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym rekreacji ruchowej
(sportu dla wszystkich),
1.2. promocja i organizacja wolontariatu sportowego,
1.3. wspieranie organizacji pozarządowych, instytucji publicznych poprzez oferowanie im
pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie i wolontariuszy, a w szczególności
działalności związanej z wolontariatem sportowym,
1.4. promocja zdrowego trybu życia, sportu amatorskiego, rekreacji i rehabilitacji
ruchowej,
1.5. edukacja i zachęcanie do aktywnego trybu życia,
1.6. wspieranie działań związanych z wolontariatem sportowym,
1.7. upowszechnianie sportu, rekreacji i aktywizacji społecznej wśród osób
niepełnosprawnych,
1.8. aktywizacja ruchowa i społeczna osób nie uprawiających sportu,
1.9. popularyzowanie przestrzegania zasad „fair play” i działanie zgodnie z nimi,
1.10. ochrona i promocja zdrowia,
1.11. działalność charytatywna,
1.12. działanie na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
1.13. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
1.14. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
1.15. promowanie miasta Koszalina, regionu oraz całej Polski.
Art. 8.
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1.1. organizację masowych zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
1.2. krzewienie sportu, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
1.3. działania mające na celu propagowanie i rozpowszechnianie wolontariatu sportowego
w społeczeństwie,
1.4. organizowanie, koordynowanie i wspomaganie działań wolontariatu sportowego,
1.5. prowadzenie pośrednictwa pracy dla wolontariuszy,
1.6. współpraca z organizacjami pożytku publicznego,
1.7. wspieranie, pomoc w organizacji i uczestniczenie w imprezach i wydarzeniach
sportowych oraz rekreacyjnych odbywających się na terenie Polski oraz poza
jej granicami, ze szczególnym uwzględnieniem działań wolontariatu sportowego,
1.8. organizowanie, wytyczanie, znakowanie i utrzymywanie ścieżek sportowych
i rekreacyjnych oraz szlaków turystycznych,
1.9. prowadzenie działalności szkoleniowej,
1.10. organizację i uczestniczenie we wspólnych treningach sportowych i rekreacyjnych,
zgrupowaniach, obozach,
1.11. działania marketingowe i promocyjne,
1.12. współpracę z organami władzy rządowej i samorządowej oraz władzami
sportowymi,
1.13. wspieranie sportu, rekreacji ruchowej i aktywizacji społecznej osób
niepełnosprawnych,
1.14. realizacja zleconych zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu
i rekreacji, promocji zdrowia, organizacji wolontariatu oraz działań
na rzecz osób niepełnosprawnych,
1.15. wspieranie działań innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami
stowarzyszenia.
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Art. 9.
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez nieodpłatne:
1.1. organizowanie wydarzeń i imprez sportowych oraz rekreacyjnych,
1.2. pośrednictwo pracy wolontariuszy sportowych,
1.3. organizowanie, wytyczanie, znakowanie i utrzymywanie ścieżek sportowych
i rekreacyjnych oraz szlaków turystycznych,
1.4. działania szkoleniowe,
1.5. działania marketingowe i promocyjne,
1.6. działania wydawnicze.
Art. 10.
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez odpłatne:
1.1. organizowanie wydarzeń i imprez sportowych oraz rekreacyjnych,
1.2. organizowanie, wytyczanie, znakowanie i utrzymywanie ścieżek sportowych
i rekreacyjnych oraz szlaków turystycznych,
1.3. działania szkoleniowe,
1.4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach,
określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność
gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
1.5. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
a. 73.12.B – pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w
mediach drukowanych,
b. 73.12.D – pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w
pozostałych mediach,
c. 46.19.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
sklepach,
d. 47.99.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
Internet,
e. 82.99.Z – pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności
gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowanej.

Rozdział 3
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki
Art. 11.
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1.1. zwyczajnych,
1.2. uczestników,
1.3. honorowych,
1.4. wspierających.
1.
2.
3.
4.

Art. 12.
Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele zamieszkali tak w kraju,
jak i za granicą, przyjęci przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
Członkami uczestnikami mogą być uczniowie i inni niepełnoletni obywatele – za zgodą
rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie pisemnej deklaracji w trybie określonym
w ust. 1.
Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa,
zasłużone szczególnie dla rozwoju Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje
Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.
Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne uznające i wspierające
materialnie cele Stowarzyszenia, przyjęte w trybie określonym w ust. 1.
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Art. 13.
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1.1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia oraz posiadają głos stanowiący,
1.2. uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz
szkoleniowych na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia,
1.3. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia oraz oceniać ich działania,
1.4. korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności
Stowarzyszenia,
1.5. posiadać legitymację członkowską.
2. Członkowie-uczestnicy mają wszystkie prawa członków zwyczajnych za wyjątkiem
biernego i czynnego prawa wyborczego.
3. Członkowie-honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych za wyjątkiem
biernego i czynnego prawa wyborczego.
4. Członkowie-wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych za wyjątkiem
biernego i czynnego prawa wyborczego.
Art. 14.
1. Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do:
1.1. przestrzegania Statutu, regulaminów oraz innych uchwał i zarządzeń władz
Stowarzyszenia,
1.2. działania społecznego na rzecz Stowarzyszenia, aktywnego uczestniczenia w jego
pracach,
1.3. godnego reprezentowania i dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
1.4. regularnego płacenia składek członkowskich na zasadach ustalonych przez Walne
Zebranie Członków,
1.5. powiadomienia Zarządu o każdorazowej zmianie danych kontaktowych i adresu
do korespondencji.
Art. 15.
1. Członkostwo ustaje w przypadku:
1.1. wystąpienia członka ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie,
1.2. rozwiązania się Stowarzyszenia,
1.3. wykluczenia przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu,
1.4. nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
1.5. działania na szkodę Stowarzyszenia.
2. Członek nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego
nie zawinionych nie może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy
członków w drodze Uchwały Zarządu.
3. Członek Stowarzyszenia może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd
w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań i celów Stowarzyszenia
lub innego naruszenia postanowień statutu i uchwał.
4. Członek Stowarzyszenia może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd
w przypadku nie uregulowania składek członkowskich przez okres 3 miesięcy.
5. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień
statutowych, a w szczególności prawa do udziału w imprezach sportowych
i rekreacyjnych oraz działalności szkoleniowej Stowarzyszenia.
6. Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie
prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale. Uchwała Walnego Zebrania Członków
jest ostateczna i niezaskarżalna.
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Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia
Art. 16.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1.1. Walne Zebrania Członków
1.2. Zarząd
1.3. Komisja Rewizyjna

Walne Zebranie Członków
Art. 17.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu
Członków biorą udział:
1.1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni Stowarzyszenia,
1.2. z głosem doradczym – członkowie uczestnicy oraz zaproszeni goście.
2. Członkowie nie mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków oraz wykonywać
prawa głosu przez pełnomocników bądź przedstawicieli.
3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone
do właściwości innych organów Stowarzyszenia, a w szczególności:
3.1. uchwalanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
3.2. uchwalanie zmian statutu,
3.3. wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia,
3.4. uchwalanie regulaminu Zarządu,
3.5. ustalanie wzoru pieczęci i znaku graficznego Stowarzyszenia,
3.6. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3.7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
3.8. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3.9. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń
na rzecz Stowarzyszenia,
3.10. uchwalanie budżetu,
3.11. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady,
3.12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu majątku
pozostałego po przeprowadzeniu likwidacji Stowarzyszenia,
3.13. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
lub jego władze,
3.14. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
1.
2.
3.

4.

Art. 18.
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy
po upływie każdego roku obrotowego.
Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinno być
w szczególności:
3.1. rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznego sprawozdania z działalności Komisji
Rewizyjnej,
3.2. rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań Stowarzyszenia
sporządzanych przez Zarząd,
3.3. udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
3.4. ustalanie wysokości składek członkowskich,
3.5. wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia,
3.6. uchwalanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się w przypadkach gdy organy
lub osoby uprawnione do zwoływania zgromadzeń uznają to za wskazane.
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Art. 19.
1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w art. 18 ust.2, oraz Nadzwyczajnego
Walnego Zebrania Członków, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła
zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez
Komisję Rewizyjną lub jeżeli Zarząd nie zwoła zgromadzenia w terminie dwóch tygodni
od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez 1/3 liczby członków zwyczajnych
zgodnie z ust. 3.
3. 1/3 liczby członków zwyczajnych może żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania Członków.
Art. 20.
1. Walne Zebranie Członków zwołuje się listami poleconymi wysłanymi co najmniej 7 dni
przed terminem Zebrania lub za pomocą innego doręczenia (np.: doręczenie osobiste
potwierdzone podpisem odbiorcy, poczta elektroniczna, wiadomość telefoniczna, faks).
2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w art. 14 ust. 1 pkt 1.5 każde pismo
kierowane do członka Stowarzyszenia pozostawia się w dokumentach Stowarzyszenia
ze skutkiem doręczenia.
3. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zebrania oraz porządek obrad.
4. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu należy wskazać istotne elementy treści
proponowanych zmian.
5. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz wnioski
o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone
w porządku obrad.
6. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że za jej
podjęciem głosowała bezwzględna większość wszystkich członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
Art. 21.
1. Walne Zebranie Członków wybiera Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, którzy
pełnią jednocześnie funkcję Komisji Skrutacyjnej.
2. Przewodniczący i Sekretarz Zebrania wybierani są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów obecnych członków.
1.
2.
3.

4.

5.

Art. 22.
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności
przynajmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, jeżeli
przepisy Statutu nie stanowią inaczej.
Uchwały podejmowane są w drodze głosowania jawnego, chyba że uprawnieni do
głosowania podejmą uchwałę o głosowaniu tajnym.
Walne Zebranie Członków jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał:
3.1. w pierwszym terminie – w obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do
głosowania,
3.2. w drugim terminie podanym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania
Członków – bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.
Uchwały Walnego Zebrania Członków powinny być wpisane do księgi protokołów
i podpisane przez obecnych lub co najmniej przez przewodniczącego sekretarza
sporządzającego protokół. Jeżeli protokół sporządza notariusz, Zarząd wnosi odpis
protokołu do księgi protokołów.
W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zebrania Członków
i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów
oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę
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obecności z podpisami uczestników Zebrania. Dowody zwołania Zebrania Zarząd
powinien dołączyć do księgi protokołów.
6. Członkowie Stowarzyszenia mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania
poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

Zarząd
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.

Art. 23.
Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
Zarząd składa się z 3 do 5 członków w tym Prezesa, Skarbnika oraz Sekretarza.
Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo z winy umyślnej.
Powołanie i odwołanie członka Zarządu może nastąpić w każdym czasie uchwałą
Walnego Zebrania Członków.
Mandat członka Zarządu wygasa wskutek jego śmierci, rezygnacji albo odwołania
ze składu Zarządu.
Do złożenia rezygnacji przez członka Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy
o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.
W razie zmniejszenia się składu osobowego Zarządu w czasie trwania kadencji poniżej
trzech członków jego skład może zostać uzupełniony przez kooptację w ramach
określonych w art. 23 ust. 2 Statutu w drodze uchwały pozostałych członków Zarządu.
W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
Art. 24.
Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie co
najmniej dwóch członków Zarządu.
Oświadczenia składane Stowarzyszeniu oraz doręczenia pism mogą być dokonywane
wobec jednego członka Zarządu.
Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw Stowarzyszenia i reprezentowania go
dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych.
Prawa członka Zarządu do reprezentowania Stowarzyszenia nie można ograniczyć
ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.

Art. 25.
1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Stowarzyszenia.
2. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy
nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Stowarzyszenia.
3. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 2, choćby jeden
z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa
przekracza zakres zwykłych czynności Stowarzyszenia, wymagana jest uprzednia uchwała
Zarządu.
4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo
powiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy jego członków. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
7. W umowie między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim
Stowarzyszenie reprezentuje Komisja Rewizyjna lub pełnomocnik powołany uchwałą
Walnego Zebrania Członków.
Art. 26.
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1. Do kompetencji Zarządu należą:
1.1. realizacja celów Stowarzyszenia,
1.2. sporządzanie planów pracy i budżetu,
1.3. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
1.4. pozyskiwanie środków i funduszy na działalność Stowarzyszenia,
1.5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia,
1.6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
1.7. przyjmowanie,
zawieszanie,
wykreślanie
oraz
wykluczanie
członków
Stowarzyszenia,
1.8. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
1.9. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
1.10. sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia,
1.11. składanie Walnemu Zebraniu Członków rocznego sprawozdania z działalności
Stowarzyszenia,
1.12. nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
1.13. rozpatrywanie sporów powstałych w obrębie Stowarzyszenia,
1.14. zatrudnianie pracowników do realizacji zadań związanych z celami statutowymi
Stowarzyszenia,
1.15. wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego
Zebrania Członków Stowarzyszenia i wyłącznej kompetencji Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna
Art. 27.
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków w tym Przewodniczącego, Zastępcy
Przewodniczącego oraz Sekretarza.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia za pełnioną funkcję.
5. Powołanie i odwołanie członka Komisji Rewizyjnej może nastąpić w każdym czasie
uchwałą Walnego Zebrania Członków.
6. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo z winy umyślnej.
7. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem Zarządu, nie może być z członkiem
Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
8. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa wskutek jego śmierci, rezygnacji albo
odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej.
9. Do złożenia rezygnacji przez członka Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio
przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.
10. W razie zmniejszenia się składu osobowego Komisji Rewizyjnej w czasie trwania
kadencji poniżej trzech członków jego skład może zostać uzupełniony przez kooptację
w ramach określonych w art. 27 ust. 2 Statutu w drodze uchwały pozostałych członków
Komisji Rewizyjnej. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu Komisji
Rewizyjnej.
Art. 28.
1. Komisja Rewizyjna nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących
prowadzenia spraw Stowarzyszenia.
2. Do szczególnych obowiązków Komisji Rewizyjnej należy ocena sprawozdań, o których
mowa w art. 26 ust. 1 pkt. 1.10, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami,
jak i ze stanem faktycznym, a także składanie Walnemu Zebraniu Członków corocznego
pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.
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3. W celu wykonania swoich obowiązków Komisja Rewizyjna może badać wszystkie
dokumenty Stowarzyszenia, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień
oraz dokonywać rewizji stanu majątku Stowarzyszenia.
4. Każdy członek Komisji Rewizyjnej może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru,
chyba że Statut stanowi inaczej.
Art. 29.
1. Uchwały Komisji Rewizyjnej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali
prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy jego członków. W przypadku równości głosów decyduje głos
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak
niż raz w roku. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący.
4. Z przebiegu posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, art. 22 ust. 4,5,6
stosuje się odpowiednio.
Art. 30.
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1.1. kontrolowanie działalności Zarządu,
1.2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
1.3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego
statutowych obowiązków,
1.4. zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd
w terminie określonym w Statucie,
1.5. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
1.6. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział 5
Majątek Stowarzyszenia
Art. 31.
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe i fundusze.
Art. 32.
1. Dochody Stowarzyszenia pochodzą z:
1.1. darowizn, spadków i zapisów,
1.2. dotacji i subwencji,
1.3. składek członkowskich,
1.4. zbiórek i imprez publicznych,
1.5. realizacji celów statutowych,
1.6. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Stowarzyszenia,
1.7. dochodów z działalności gospodarczej.
2. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów
statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.
Art. 33.
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, gdzie osiągnięty dochód
przeznaczany jest na cele statutowe Stowarzyszenia.
2. Dochody Stowarzyszenia przeznaczane są wyłącznie na realizację jego celów statutowych
oraz pokrycie niezbędnych kosztów działalności Stowarzyszenia.
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3. Majątek Stowarzyszenia nie może być przeznaczany na zabezpieczanie zobowiązań lub
udzielanie pożyczek członkom jej organów lub pracownikom oraz osobom, z którymi
członkowie organów lub 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, zwanym dalej „osobami bliskimi”.
4. Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazywany na rzecz członków jej organów
lub pracowników oraz osób bliskich członków jej organów lub pracowników na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
5. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany na rzecz członków jej organów
lub pracowników oraz osób bliskich członków jej organów lub pracowników na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika
ze statutowego celu organizacji.
6. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany do zakupu towarów lub usług na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe od
podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz osoby
bliskie członków jej organów lub pracowników.

Rozdział 6
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
Art. 34.
Zmiana Statutu Stowarzyszenia następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą
większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych
Stowarzyszenia w pierwszym terminie, bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie,
jeżeli podano w zawiadomieniu informację o takim terminie.
Art. 35.
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą
większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa liczbę i osoby likwidatorów, sposób
reprezentacji Stowarzyszenia przez likwidatorów, sposób przeprowadzenia likwidacji oraz
przeznaczenie majątku Stowarzyszenia pozostałego po przeprowadzeniu likwidacji
na konkretny cel zbieżny z celami Stowarzyszenia.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe
Art. 36.
1. Rok obrotowy Stowarzyszenia pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
2. W razie wątpliwości interpretacyjnych obowiązującą wykładnię Statutu ustala w drodze
uchwały Walne Zebranie Członków.
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