
(tekst jednolity z dnia 25.08.2005
naniesione zmiany w dniu 30.05.2010)

Statut

  Stowarzyszenie artystyczne „Pro...”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1. 

Stowarzyszenie artystyczne „Pro...”, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy z  
dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U nr 79 poz. 855 z 2001 roku z  
późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§2.

Stowarzyszenie jest apolitycznym,  dobrowolnym,  samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach  
niezarobkowych. Szanuje indywidualne prawo do własnych przekonań i poglądów. Współpraca w 
ramach Stowarzyszenia odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, 
efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

§3.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych 
Starogard Gdański.

§4.

1.   Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2.   Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§5.

1   Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich  
spraw może zatrudniać pracowników.

2.  Stowarzyszenie  może  prowadzić działalność gospodarczą  w  rozumieniu  przepisów  Prawa  
działalności  gospodarczej  zgodnie  z  zapisami  ujawnionymi  w  rejestrze  KRS.  Działalność 
gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych

3.   Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego zgodnie z 
Ustawą z  dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie 
z zapisami ujawnionymi w rejestrze KRS. 

a.   Odpłatną działalność pożytku  publicznego zgodnie  z Ustawą z   dnia  24 kwietnia  2003 roku o  
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z zapisami ujawnionymi w rejestrze  
KRS

b.  Nieodpłatną działalność pożytku publicznego zgodnie z Ustawą z  dnia 24 kwietnia 2003 roku o  
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z zapisami ujawnionymi w rejestrze  
KRS:

4.   Dochód z  działalności  gospodarczej  i  odpłatnej  działalności  pożytku  publicznego służy tylko  i  
wyłącznie  realizacji  celów  statutowych  Stowarzyszenia  oraz  zabezpieczeniu  ciągłości  jego  
działalności, w tym podstaw finansowych i lokalowych..

5.   O przeznaczeniu uzyskanego dochodu na poszczególne działania decyduje Zarząd Stowarzyszenia.  
Po  zakończeniu  roku  obrachunkowego  Walne  Zebranie  Członków  Stowarzyszenia  podejmuje  
decyzję  o udzieleniu absolutorium Zarządowi  Stowarzyszenia  w zakresie  dokonanego podziału  



dochodu z działalności gospodarczej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.
6. Członkowie Stowarzyszenia, pełniący w nim określone funkcje mogą wykonywać swoją funkcję  

odpłatnie. Wynagrodzenie ich wypłacane jest ze środków pochodzących z wpływów z działalności 
gospodarczej, od sponsorów i innych, w wyłączeniu sytuacji określonych odrębnymi przepisami w 
zakresie wynagradzania członków zarządów organizacji społecznych.

7. O wysokości wynagrodzenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

(Oparcie  działalności  Stowarzyszenia  na  pracy społecznej  członków nie  wyłącza  możliwości    
poddania pewnej sfery działania regułom odpłatności. Możliwość łączenia członkostwa w  
Stowarzyszeniu z pracą na rzecz Stowarzyszenia  może dotyczyć w ograniczonym zakresie także  
członków zarządu..)

§6.

Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe.

§7.

Stowarzyszenie  może  używać odznak  i  pieczęci  na  zasadach  określonych  w  przepisach  
szczególnych.

§8.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, stowarzyszeń o  
takim samym lub podobnym profilu działania na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział II
Cele i sposoby działania.

§9.
Celem Stowarzyszenia jest:

1.  zaangażowanie  środowisk  kulturalnych  i  naukowych  w  realizację  zadań  na  rzecz  środowiska  
wiejskiego i małych miasteczek.

2. wyrównywanie i rozszerzanie szans edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców 
wsi i małych miast, zmierzających do budowy społeczeństwa opartego na wiedzy,

3. działalność w kierunku zwiększania perspektyw młodzieży.
4. podtrzymywanie  tradycji  narodowej  i  regionalnej,  pielęgnowanie  polskości  oraz  rozwój  

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
5. przeciwstawianie  się  wszelkim  zjawiskom  mogącym  prowadzić do  wykluczenia  społecznego,  

promowanie integracji zawodowej i społecznej.
6. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
7. promowanie i organizowanie wolontariatu.
8. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
9. przeciwstawianie  się  deprecjonowaniu  w  kulturze  masowej  wartości  moralnych  i  godności  

człowieka
10. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 

wspomagających rozwój demokracji
11 podejmowanie  i  wspomaganie  działań  na  rzecz  ekologii  i  ochrony  zwierząt  oraz  ochrony  

dziedzictwa przyrodniczego, ochrony środowiska.
12. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
13. działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
14 działalność na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych i starszych.
15 współuczestnictwo w organizacji ratownictwa i wspierania osób poszkodowanych wskutek klęsk  

żywiołowych i katastrof przemysłowych.
16. podejmowanie i wspomaganie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 

między społeczeństwami, w tym wymiany młodzieży.



17. kształcenie  i  wychowanie  młodzieży  do  wykonywania  pracy  zawodowej  w  duchu  etyki  
humanistycznej, wysokich wartości moralnych i przywrócenia rangi etosu pracy,

18 poszukiwanie nowych form prezentacji dzieł artystycznych łączących muzykę 
klasyczną z innymi formami artystycznymi jako ważnego elementu      integrującego   różne 
pokolenia

19. popularyzacja sylwetek znanych twórców i kompozytorów zarówno krajowych 
      jak i zagranicznych
20. wspieranie i promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie w tym 
       osób niepełnosprawnych

      21.  integracja przedstawicieli środowiska muzyki z artystami niepełnosprawnymi
      22.  propagowanie twórczości i dorobku członków Stowarzyszenia

§10.

Stowarzyszenie nawiązuje do tradycji polskiej oraz europejskiej

§11.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. inicjowanie  i  pozyskiwanie  pomocy  finansowej  i  rzeczowej  na  rzecz  budowy  społeczeństwa  

obywatelskiego, społeczeństwa wiedzy,
2. tworzenie i prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w  siedzibie Stowarzyszenia i ich 

filiach,
3. wykorzystanie  wiadomości  i  doświadczeń kadry specjalistycznej  do  prowadzenia  różnych  form  

edukacyjnych.
4. współpracę z właściwymi organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi oraz  

instytucjami  badawczymi  w  kraju  i  zagranicą  np.  poprzez  tworzenie  wspólnych  zespołów  o  
charakterze doradczym i inicjatywnym.

5. inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych dotyczących tematyki związanej 
z działalnością prowadzoną przez Stowarzyszenie.

6. przyznawanie nagród i stypendiów,
7. wydawanie publikacji propagujących zagadnienia realizowane przez Stowarzyszenie,
7. współpraca z mediami,
8. organizowanie koncertów, recitali, spektakli, festiwali, konkursów, warsztatów 
      muzycznych i teatralnych i innych form organizacyjno – szkoleniowych

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§12.

1. Członkami  Stowarzyszenia  mogą  być osoby fizyczne,  prawne bądź jednostki  organizacyjne  nie  
mające osobowości prawnej, działające na rzecz Stowarzyszenia..

2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§13.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1 członków zwyczajnych,
2 członków wspierających,
3 członków honorowych.



§14.

1. Członkiem  zwyczajnym  może  być osoba  fizyczna  posiadająca  pełną  zdolność do  czynności  
prawnych  i  nie  będąca  pozbawioną  praw  publicznych,  a  także  cudzoziemiec  mający  stałe  
zameldowanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – identyfikująca się ze statutowymi celami  
Stowarzyszenia.

2. O  przyjęciu  danej  osoby  w  poczet  członków  zwyczajnych  Stowarzyszenia  decyduje  Zarząd  
Stowarzyszenia w formie uchwały. 
Kandydat składa pisemną deklarację.

3. Od  negatywnego  stanowiska  w  przedmiocie  przyjęcia  w  poczet  członków  zwyczajnych  
Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje prawo zaskarżenia do Walnego Zebrania Członków 
w terminie 14 dni od jej doręczenia.

§15.

1. Członkiem  wspierającym  może  być osoba  fizyczna  posiadająca  pełną  zdolność do  czynności  
prawnych lub osoba prawna zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia deklarująca na 
jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową, która złoży w tej sprawie oświadczenie woli Zarządowi. 
Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

2. Członek wspierający obowiązany jest do opłacania składek członkowskich.
3. O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek ubiegającej się o to 

osoby określonej w ust.1.

§16.

Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

§17.

Członkiem  honorowym  może  być osoba  fizyczna  posiadająca  pełną  zdolność do  czynności  
prawnych  i  nie  pozbawiona  praw  publicznych,  która  wniosła  wybitny  wkład  w  rozwój  idei  
Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.

§18.

Nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego 
Zebrania Członków, na wniosek Zarządu.

§19.

Członek zwyczajny ma prawo:
1 wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia,
2 do uczestniczenia w zebraniach, odczytach,  konferencjach, kongresach,  sympozjach itp.,  

imprezach organizowanych przez władze Stowarzyszenia 
3. korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
4. noszenia odznaki organizacyjnej,
5. zaskarżania  uchwał  lub  orzeczeń  władz  Stowarzyszenia  w  sprawach  członkowskich.  

Właściwą władzą do rozpatrywania odwołania jest władza nadrzędna nad władzą, która tą 
decyzję wydała,

6. zgłaszania opinii, wniosków, postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
     współdecydowania  o  programie  działania  Stowarzyszenia,  poprzez  uczestniczenie  w  

podejmowaniu uchwał i występowanie z inicjatywą uchwałodawczą.



§20.

Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1. aktywnego  uczestnictwa  w  pracach  Stowarzyszenia  oraz  propagowanie  jego  celów  i  

programu,
2. przestrzeganie statutu, regulaminów uchwał władz Stowarzyszenia,
3. regularnego opłacania składek członkowskich.

§21.

1. Członek wspierający i honorowy posiada prawa określone w §19 za wyjątkiem pkt.1,
2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych  

świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia.

§22.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
     a. dobrowolnej  rezygnacji  z  przynależności  do  Stowarzyszenia,  zgłoszonej  na  piśmie  

zarządowi po uprzednim  uregulowaniu  zaległych  składek  członkowskich  i  innych  
zobowiązań,

     b. śmierci  członka  lub  utraty osobowości  prawnej  przez  członka  wspierającego,  będącego  
osobą prawną,

     c. skreślenia z listy przez Zarząd z powodu zalegania, w okresie dłuższym niż 6 miesięcy z  
opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń,

     d. wykluczenia  ze Stowarzyszenia  na skutek prawomocnego orzeczenia  Walnego Zebrania  
Członków przypadku  naruszenia  zasad  statutowych,  nieprzestrzegania  uchwał  i  
regulaminów lub działania na szkodę Stowarzyszenia,

     e. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia Walnego Zebrania Członków na skutek 
pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.

2. W przypadku określonym w ust.1 pkt c. Zarząd, a w przypadkach określonych ust.1 pkt d,e 
Sąd Koleżeński, zobowiązani są zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając 
przyczynę  skreślenia  lub  wykluczenia,  wskazując  jednocześnie  władzę  uprawnioną  do  
rozpatrywania odwołania oraz terminu złożenia odwołania. Sąd Koleżeński o skreśleniu lub 
wykluczeniu zawiadamiają Zarząd. Uchwały oraz orzeczenia w wyżej określonych sprawach 
mogą być zaskarżone w terminie 14 dni od daty ich doręczenia,

3. Ponowne  przyjęcie  do  Stowarzyszenia  osób,  które  utraciły  członkostwo  zwyczajne  lub  
wspierające na podstawie ust.1 pt. c następuje na podstawie uchwały Zarządu.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§23.

1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
2. Walne Zebranie Członków,
3. Zarząd,
4. Komisja Rewizyjna,
5. W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 50 osób w Walnym Zebraniu 

Członków biorą  udział  delegaci  wybrani  w proporcji  trzech delegatów na 10 członków  
zwyczajnych. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.

6. Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określi regulamin uchwalony przez Zarząd.



§24.

1. Kadencja  wszystkich  władz  Stowarzyszenia  trwa  4  lata,  a  ich  wybór  odbywa  się  w  
głosowaniu  tajnym,  bezwzględną  większością  głosów w obecności  co  najmniej  połowy  
uprawnionych  do  głosowania  członków  chyba,  ze  Walne  Zebranie  Członków  uchwali  
inaczej. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów rekrutujących 
się spośród członków.

2. Ustępujący członkowie władz Stowarzyszenia mogą być nieograniczoną ilość razy do nich 
wybierani.

3. Uchwały  władz  Stowarzyszenia,  o  ile  statut  nie  stanowi  inaczej,  podejmowane  są  w  
głosowaniu  jawnym,  zwykłą  większością  głosów,  przy  obecności  co  najmniej  połowy  
uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie 
kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów, 
kandydatów/kandydatów  kolejności  uzyskanych  głosów.  Liczba  dokooptowanych  ten  
sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. 
Uzupełnienie składu władz przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż 
6 miesięcy. 

Walne Zebranie Członków

§25.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
      a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni (delegaci),
      b. z głosem doradczym – członkowie honorowi i wspierający, członkowie władz naczelnych,  

jeżeli nie są delegatami zaproszeni goście.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków powiadamia delegatów 

Zarząd co najmniej na 7 dni  przed terminem zebrania.

§26.

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
2. Walne Zebranie Członków obraduje wg. Uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
3. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie przewodniczący, 

zastępca i sekretarz.

§27.

       1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
      a. z własnej inicjatywy,
      b. na żądanie Komisji Rewizyjnej
      c. na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.

      2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie Członków w ciągu 2 miesięcy od daty  
otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust.1 pkt. 2 i 3.

      3. Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

§28.

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:
      a. w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
      b. w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu – 30 minut później niż pierwszy  

termin bez  względu  na  liczbę  osób  uprawnionych  do  głosowania,  dotyczy  to  również  
wyboru władz, zmiany statutu i rozwiązania stowarzyszenia.



§29.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. dokonanie zmian statutu, przeniesienie siedziby Stowarzyszenia (lepiej do Zarządu),
2. uchwalenie  głównych  kierunków  działania  Stowarzyszenia  wraz  z  przygotowaniem  

szacunkowego planu finansowego na następny rok obrotowy,
3. uchwalenie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych władz Stowarzyszenia.
4. wybór i odwołanie Prezesa oraz członków władz,
5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu 

Koleżeńskiego oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielania lub odmowy udzielania 
absolutorium władzom, na wniosek Komisji Rewizyjnej,

7. nadawanie  i  pozbawianie  godności  członka  honorowego  Stowarzyszenia,  na  wniosek  
Zarządu,

8. podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia,
9. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,

     10. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku1.

Zarząd

§30.
Zarząd  będący  najwyższą  władzą  Stowarzyszenia  w  okresie  między  Walnymi  Zebraniami  
Członków, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoją pracę i działania 
odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.

§31.

1. Zarząd może liczyć 3-5 członków, w tym Prezes
2. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu,
3. Zasady i tryb działania zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 4 razy w roku,
5. W  razie  długotrwałej  niemożliwości  pełnienia  obowiązków  przez  Prezesa,  funkcję  tę  

obejmuje na ten okres wiceprezes wyznaczony przez Zarząd.

§32.

1. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może zatrudniać dyrektorów , tworzyć biuro 
oraz innych pracowników,

2. Zarząd uchwala zasady zatrudnienia i wynagradzania pracowników
3. Biurem kieruje kierownik biura lub w czasie jego nieobecności zastępca kierownika biura.
4. Szczegółowe  zasady  działania  dyrektorów  uniwersytetów  i  biura  określa  regulamin  

uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.

§33.

1. Do zakresu działań Zarządu należy:
    a. zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków,
    b. realizacja programów i celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania 

Członków,
    c. określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
    d. uchwalanie  określonych  programów  pracy  Stowarzyszenia  oraz  sporządzanie  rocznych  

sprawozdań z działalności,
    e. sporządzanie i uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i zatwierdzenie rocznych sprawozdań  

finansowych,
    f. reprezentowanie  Stowarzyszenia  na  zewnątrz  powoływanie  i  rozwiązywanie  Zarządu  

Stowarzyszenia i ich filii, określenie zasięgu ich działania oraz siedziby,
    g. koordynowanie działalności statutowej,występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania  



Członków
    i. określenie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich,
    j. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
    k. podejmowanie uchwal o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i  

ruchomego Stowarzyszenia,
    l. uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu,
    m. podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych 

organizacji  oraz  delegowanie  przedstawicieli  Stowarzyszenia  do  tych  organizacji  i  na  
imprezy zagraniczne,

    n. zawieranie  porozumień o  współpracy z  organami  administracji  państwowej  i  władzami  
innych organizacji,

    o. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
    p. zgłaszanie  wniosku  o  nadanie  przez  Walne  Zebranie  Członków  godności  członka  

honorowego Stowarzyszenia,
    r. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności,
    s. wykonywanie  obowiązków  wynikających  z  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku  o  

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz nieokreślonych statutem, co do  
właściwości innych władz Stowarzyszenia,

    t. powoływanie zespołów – komisji o charakterze doraźnym i opiniodawczym.

2.. Od uchwał Zarządu w sprawach określonych w ust.1 pkt. g) przysługuje prawo odwołania do 
Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu – za 
jego pośrednictwem.  Odwołanie  rozpatrywane  jest  na  najbliższym  Walnym  
Zgromadzeniu Wspólników.

§34.

1. Do  rozpracowania  poszczególnych  problemów  ekonomicznych,  prawnych  lub  
organizacyjnych  związanych  z  działalnością  statutowa  Zarządu  Stowarzyszenia  może  
powoływać na okres swojej kadencji zespoły pomocnicze – komisje problemowe, określając 
ich skład, zadania oraz termin zakończenia poszczególnych prac.

2. Powołane  zespoły  pomocnicze  –  komisje  problemowe  przedkładają  Zarządowi  
sprawozdania ze swojej działalności oraz wnioski.

§35.

Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek, co najmniej  ½ 
ogólnej liczby członków Zarządu, w terminie 10 dni od daty zgłoszenia wniosku.

§36.

W  okresie  miedzy  posiedzeniami  Zarządu,  Prezes  kieruje  pracami  Stowarzyszenia,  zgodnie  z  
regulaminem uchwalonym przez Zarząd.

§37.

1. Do obowiązków Prezesa Zarządu należy w szczególności:
    a. wykonywanie uchwał Zarządu,
    b. przygotowywanie projektów planów działania i preliminarzy budżetowych Stowarzyszenia,
    c. bieżący nadzór nad działalnością terenowych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia,

Komisja Rewizyjna

§38.

Komisja  Rewizyjna  jest  władzą  Stowarzyszenia  powołaną  do  sprawowania  kontroli  nad  jego  
działalnością. 



§39.

1. Komisja  Rewizyjna  składa  się  z  trzech  do  pięciu  członków,  którzy  na  pierwszym  
posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego i zastępcę. 

2. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub 
ze stosunkiem pracy w Stowarzyszeniu.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a. pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia 

z członkami Zarządu.
b. być skazani za przestępstwo z winy umyślnej.
c. otrzymywać z  tytułu  członkostwa  zwrotu  uzasadnionych  kosztów  lub  wynagrodzeń  w  

wysokości  wyższej  niż  określone  w  art.8  pkt.  8  ustawy  z  dnia  3  marca  2000r.  o  
wynagrodzeniach osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

4. Komisja Rewizyjna w celu wykonywania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:
a. żądania  od  Zarządu  przedstawienia  wszelkich  dokumentów  dotyczących  działalności  

Stowarzyszenia
b. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień. 

§40.

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

     a. przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami.
     b. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd 

w terminie lub trybie ustalonym w statucie Stowarzyszenia.
     c. prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu, celem omówienia uwag, wniosków i zażaleń 

wynikających  z  kontroli  wewnętrznej  i  zewnętrznej.  Posiedzenie  Zarządu  w  takim  
przypadku winno się odbyć nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

     d. uchwalenie własnego regulaminu działania. 
     e. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności oraz zgłaszanie  

wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia, bądź 
każdemu członkowi Zarządu oddzielnie.

2. Komisja  Rewizyjna  ma  prawo  zadania  od  członków  i  władz  Stowarzyszenia  złożenia  
pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§41.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym w posiedzeniach 
Zarządu.

2. Członkowie  Komisji  Rewizyjnej  nie  mogą  pełnić innych  funkcji  we  władzach  
Stowarzyszenia.

§42.

              W przypadkach określonych w §40 ust.1 pkt c) Walne Zebranie Członków winno być zwołane w     
  terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia zadania, a zebranie Zarządu nie później niż w  
  terminie 14 dni od daty zgłoszenia zadania.

Rozdział V
Organy doradcze

     Zarząd może powołać Komisje Programową.



Rozdział VI
Majątek i fundusze

§43

     Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a. opłaty wpisowe i składki członkowskie,
b. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu 

Stowarzyszenia,
c. dotacje,
d. darowizny, zapisy i spadki,
e. wpływy  z  działalności  gospodarczej  oraz  odpłatnej  działalności  pożytku  publicznego  

regulowanych odrębnymi przepisami,
f. dochody z ofiarności publicznej,
g. dywidendy należne Stowarzyszeniu z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych,

2. środki  pieniężne  nie  zależnie  od  źródeł  ich  pochodzenia,  mogą  być  wyłącznie  
przechowywane w banku na koncie Stowarzyszenia.  Wpłaty gotówkowe winny być,  
przy uwzględnieniu bieżących potrzeb,  jak  najszybciej  przekazane  na  konto  bankowe.  
Biuro Zarządu dysponuje zaliczkami na finansowaniebieżących zobowiązań Stowarzyszenia.

3. Składki mogą być opłacane w systemie rocznym,kwartalnym lub miesięcznie, na początku 
każdego okresu płatności

4. Nowo  przyjęci  członkowie  Stowarzyszenia  wpłacają  opłatę  wpisowa  oraz  składki  
członkowskie w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka. 

5. Stowarzyszenia  prowadzi  gospodarkę  finansową  oraz  rachunkowość zgodnie  z  
obowiązującymi przepisami prawa.

§44. 

               Celem zachowania przejrzystości działania Stowarzyszenia zabronione jest:

1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do 
jej  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”.

2. przekazanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób 
bliskich,  na  zasadach  innych  niż  w  stosunku  do  osób  trzecich,  w szczególności  jeżeli  
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. wykorzystanie majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, 
na  zasadach  innych  niż  w  stosunku  do  osób  trzecich,  chyba  ze  wykorzystanie  to  
bezpośrednio wynika ze statutowego celu. 

4. zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 
członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. 

§45

1. Dla ważności oświadczeń woli,  pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków  
majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest podpis Prezesa, lub podpisy dwóch członków 
Zarządu

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, 
w  tym Prezesa.



§46.

Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i korzystać z 
osiąganych dochodów na cele statutowe. Stowarzyszenie może tworzyć fundusze celowe. 
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji
celów statutowych. Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku 
publicznego w rozumieniu Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§47.

1. Zmiana statutu oraz podjecie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie 
Członków wymaga  kwalifikowanej  większości  2/3 głosów, przy obecności,  co najmniej  
połowy członków uprawnionych do glosowania.

2. Uchwalenie  zmian  w statucie  oraz rozwiązanie  Stowarzyszenia  mogą  być przedmiotem  
obrad Walnego Zebrania Członków wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku 
obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w §25 ust.3 należy z
ałączyć projekty stosownych uchwał. 

3. Uchwalenie  zmian  w  statucie  wywiera  skutki  prawne  od  chwili  uprawomocnienia  się  
postanowienia sadu o rejestracji zmian. 

4. Podejmując  uchwale  o  rozwiązaniu  Stowarzyszenia  Walne  Zebranie  Członków określa  
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia kierując się 
litera prawa.

5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w  
statucie,  maja  zastosowanie  przepisy  ustawy  z  dnia  7  kwietnia  1989  roku.  Prawo  o  
stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U z 2001r. Nr 79, poz. 855) oraz ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział IX
Postanowienie końcowe

§48.

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego. 
Statut uchwalony został w dniu 25.08.2005 roku, a poprawki naniesione 25.05.2010 roku.


