
STATUT
STOWARZYSZENIA CHARYTATYWNO - OPIEKUŃCZEGO

„BIRKA"
w Birczy

 

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

§1
Stowarzyszenie o nazwie:
Stowarzyszenie Charytatywne - Opiekuńcze „BIRKA", zwane dalej 
Stowarzyszeniem, jest dobrowolną, samorządną, trwałą organizacją społeczną mającą 
na celu bezinteresowne prowadzenie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań 
sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi zdrowej społeczności oraz wspieraniu 
organizacyjnym i rzeczowym osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które 
podejmują takie działania.
Zdrową społeczność tworzą ludzie godnie radzący sobie z prozą dnia codziennego, 
mający swe miejsce w społeczeństwie, otwarci na potrzeby innych i rozwijający 
talenty dla ich dobra, wolni od uprzedzeń i negatywnych stereotypów, o dużej 
świadomości kulturowej, społecznej i ekologicznej.
Skrócona nazwa: Stowarzyszenie „BIRKA".
 

§2
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy ustawy 
„Prawo o stowarzyszeniach" z dnia 07.04.1989r. ( Dz. U. Nr 20, póz. 104 z 
późniejszymi zmianami).
 

ROZDZIAŁ l
Siedziba i teren działania stowarzyszenia
 

§3
Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Bircza.
 

§4
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a w razie 

potrzeby innych krajów.
 



§5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o 
podobnym celu działania.
 

§6
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony
 

ROZDZIAŁ 2
 Sposób reprezentowania stowarzyszenia

 

§7
Stowarzyszenie posiada swój znak i używa własnych pieczątek.
 

§8
Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Zarząd Stowarzyszenia.
 

ROZDZIAŁ 3 
Cele i sposoby ich realizacji

 

§9
Stowarzyszenie realizuje następujące cele, dotyczące osób bez względu na ich 
przynależność rasową,
narodową, czy kulturowo-wyznaniową:
A. POMOC CHARYTATYWNO - OPIEKUŃCZA
1.   pomoc ubogim i chorym dzieciom, osamotnionym lub z rodzin niepełnych, 
wielodzietnych czy patologicznych,
2.   wspomaganie osób starszych, chorych, niezaradnych życiowo, niezdolnych do 
samodzielnej egzystencji w społeczeństwie oraz bezdomnych i bezrobotnych,
3.   niesienie w nagłych wypadkach natychmiastowej pomocy ludziom dorosłym i 
dzieciom dotkniętym patologią rodzinną,
4.   niesienie pomocy ludziom dotkniętym przez kataklizmy ( powodzie, pożary, 
trzęsienia ziemi,
klęski głodu, wojny itp.),
B.     DZIAŁANIA     MAJĄCE     NA     CELU     ROZWÓJ     OSOBOWY         
MIESZKAŃCÓW ORAZ GOSPODARCZY REGIONU



5.   organizowanie szkoleń, spotkań, pogadanek i zajęć terapeutycznych dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych na tematy związane z:
1). przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologii rodziny,
2). rozwojem prawidłowej osobowości oraz odnajdywaniem własnych uzdolnień i 
swego miejsca w społeczeństwie,
3).propagowaniem prospołecznych sposobów spędzania wolnego czasu,
4). propagowaniem właściwego stylu życia opartego na Karcie Praw Rodziny i 
Karcie Praw Dziecka,
6.   organizowanie prospołecznych sposobów spędzania wolnego czasu, takich jak : 
przedsięwzięcia naukowe, badawcze, czy kulturalne, zajęcia artystyczno - kulturalne, 
nauka pozalekcyjna i koła zainteresowań, opieka nad chorymi, starszymi, 
opuszczonymi, czy niepełnosprawnymi w szerokim tego słowa znaczeniu, opieka nad 
zabytkami kultury i pomnikami przyrody, śladami dziedzictwa kulturowego, po 
przeszłości narodów, w tym kapliczkami, zaniedbanymi cmentarzami, czy grobami 
pozostającymi bez opieki bliskich, utrzymywanie miejsc pamięci, akcje 
proekologiczne, prozdrowotne, charytatywne i humanitarne, czy kwestowanie oraz 
wszelkie działania mające na celu poprawę wizerunku mieszkańców i ich miejsc 
zamieszkania,
7.   pośredniczenie w znajdowaniu pracy oraz poszukiwaniu pracowników,
8.   wspomaganie rozwoju lokalnej społeczności poprzez propagowanie wszelkich 
inicjatyw mających na celu rozwój działalności artystycznej i ludowej w oparciu o 
dziedzictwo kulturowe narodów, w tym organizowanie szkoleń i warsztatów ze 
szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i nie 
posiadających zawodu,
9.   tworzenie warunków dla rozwoju wytwórczości produktów lokalnych i ich 
promocji oraz pomoc w zakresie uzyskania atestów i certyfikatów na wyrób i twórcę 
ludowego,
 

10. promowanie producentów i ich produktów w kraju i zagranicą, kojarzenie 
partnerów handlowych oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych 
między firmami, czy wytwórcami, w celu integracji gospodarki regionu z gospodarką 
innych krajów,
11. współpraca z organizacjami rzemieślniczymi, handlowymi oraz organizacjami i 
instytucjami związanymi z szeroko pojętym rozwojem lokalnym,
12. wspomaganie procesów restrukturyzacji regionu w tym szczególnie środowisk 
wiejskich,
13. podejmowanie inicjatyw proekologicznych i kulturalnych,
14. inicjowanie, wspomaganie rozwoju i utrzymanie współpracy kulturalno - 
oświatowe -charytatywnej lokalnych społeczności różnych państw, w tym 
transgranicznych,



15. prowadzenie na zlecenie organów państwowych, samorządowych, czy 
pozarządowych akcji pomocowych służących realizacji celów Stowarzyszenia.
 

§10
W ramach celów objętych § 9 ust. l- 4 Stowarzyszenie organizuje:
1.   wypoczynek w czasie dni wolnych od zajęć szkolnych,
2.   imprezy sportowo - rekreacyjne i kulturalne,
3.   pomoc doraźną osobom, których sytuacja życiowa tego wymaga, w tym 
Członkom Stowarzyszenia, taką jak : dożywianie; przekazywanie produktów 
żywnościowych i higienicznych, odzieży i obuwia, pościeli i koców oraz sprzętu 
domowego, artykułów szkolnych w tym książek, podręczników, pomocy i sprzętu 
szkolnego, sprzętu rehabilitacyjnego, opiekuńczego, medycznego, aparatury 
medycznej i leczniczej, lekarstw oraz wszelkich innych potrzebnych do codziennego 
życia, utrzymania czy poprawy stanu szeroko rozumianego zdrowia; rekompensaty 
za zakupione leki, czy sprzęt medyczny;
4.   opieka doraźna osobom starszym, chorym i potrzebującym, jak : robienie 
zakupów, sprzątanie domostw, przygotowywanie posiłków, czy uroczystości, pomoc 
w pracach domowych itd. zależnie od indywidualnych potrzeb,
5.   budowę i remonty pomieszczeń przeznaczonych na świetlice profilaktyczne - 
wychowawcze, domy opieki społecznej itp. oraz ich prowadzenie, dla osób 
potrzebujących tymczasowo lub stale schronienia, czy opieki,
6.    pośrednictwo w poszukiwaniu miejsca zamieszkania lub źródeł utrzymania,
7.   doradztwo i pomoc prawną, psychologiczną i medyczną oraz szkolenia w tymże 
zakresie.
 

§ 11
Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej, bezinteresownej 
pracy członków
i wolontariuszy. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.
 

§12
Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:
1.   gromadzenie oraz przekazywanie potrzebującym środków finansowych, 
nieruchomości, ruchomości i przedmiotów zgodnie z działalnością statutową,
2.   zlecanie innym uprawnionym podmiotom lub osobom cywilnym oraz 
samodzielne organizowanie i prowadzenie wszelkich form opisanych w § 9 i § 10,
3.   współpracę z podmiotami państwowymi, rządowymi, resortowymi, 
samorządowymi, zagranicznymi, kościelnymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi 



dla realizowania celów statutowych,
4.   promowanie i wspieranie pracy wolontariuszy,
5.   współpracę i wzajemną pomoc Członków Stowarzyszenia,
6.   współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany 
doświadczeń dotyczących działalności kulturalnej, rękodzielniczej i artystycznej, 
terapeutyczne -psychologicznej i społecznej,
7.   prowadzenie działalności integrującej Członków Stowarzyszenia poprzez 
aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
8.   inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.
 

 

DZIAŁ II CZŁONKOSTWO
§13

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1.   Członków Zwyczajnych,
2.   Członków Honorowych,
3.    Członków Wspierających.
 

ROZDZIAŁ l
Sposób nabywania i utrata członkostwa

Podrozdział l
Postanowienia dotyczące Członków Zwyczajnych

 

§14
1.   Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać obywatel Rzeczpospolitej 
Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej, który przedstawi rekomendacje co najmniej trzech Członków 
Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską.
2.   Kandydat na Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia musi posiadać pełną 
zdolność do czynności prawnych i nie być pozbawionym praw publicznych oraz nie 
może się toczyć przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie o 
ubezwłasnowolnienie.
3.    Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać również małoletni 
obywatel Rzeczpospolitej Polskiej lub cudzoziemiec.
4.   Małoletni może kandydować na Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia, za zgodą 



swych przedstawicieli ustawowych.
 

§15
1.   O przyjęciu w poczet i skreśleniu z listy Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia 
decyduje Zarząd Stowarzyszenia.
2.   Członkostwo Zwyczajne Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury 
przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.
3.   W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa zwyczajnego 
Stowarzyszenia.

Podrozdział 2
Postanowienia dotyczące Członków Wspierających

 

§16
Członkami Wspierającymi Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne lub prawne, 
które dla poparcia działalności Stowarzyszenia zadeklarują pomoc merytoryczną, 
gospodarczą, finansową.
 

§17
1.    Osoby   fizyczne   lub   prawne   mogą   zostać   Członkami   Wspierającymi   
poprzez   złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w 
tej kwestii stosowną uchwałę
2.    Członkostwo  Wspierające Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie 
kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze 
uchwały.
3.   W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego 
Stowarzyszenia.
4.    Formę   i   rodzaj   wspierania   Stowarzyszenia   Członkowie  Wspierający  
ustalają  z  Zarządem Stowarzyszenia.
 

Podrozdział 3
Postanowienia dotyczące Członków Honorowych

 

§18
Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba lub instytucja działająca 
na rzecz Stowarzyszenia, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia 
lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi na rzecz Stowarzyszenia.
Nadanie godności Członka Honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego 



Zgromadzenia Członków, podjętej na wniosek Zarządu.
 

Podrozdział 4
Ustanie członkostwa

 

§19
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje:
1.   na skutek wystąpienia Członka ze Stowarzyszenia z dniem wskazanym na piśmie 
złożonym przez występującego Członka na ręce Zarządu,
2.   przez skreślenie uchwałą Zarządu, zgodnie z § 20,
3.   w wyniku nieuzasadnionego niepłacenia składki członkowskiej przez okres 6 
miesięcy.

 

§20
Skreślenie z listy członków następuje:
1.   za działalność sprzeczną ze Statutem, Regulaminem wewnętrznym oraz 
uchwałami Stowarzyszenia,
2.   za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,
3.   z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
4.   na skutek skazania przez sąd za przestępstwa pospolite,
5.   z powodu śmierci członka.
 

§21
1.   Od decyzji Zarządu o skreśleniu Członka przysługuje prawo odwołania do 
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni licząc od dnia 
otrzymania powiadomienia o skreśleniu.
2.    Uchwała Walnego Zgromadzenia rozpatrująca odwołanie jest ostateczna.
3.    Do czasu podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie członkostwo ulega 
zawieszeniu.
 

ROZDZIAŁ 2 Prawa i obowiązki członków
Podrozdział l

Postanowienia ogólne
 

§22



Członek   Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w 
szczególności:
1.    przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
2.   prawo udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków, jak również może:
3.   wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania  
Stowarzyszenia, działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4.   korzystać z lokali Stowarzyszenia,
5.   posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,
 

6.   korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej 
działalności,
7.   korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które 
Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków, w celach związanych z działalnością 
statutową Stowarzyszenia,
8.   korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim Członkom Stowarzyszenie.
 

§23
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
1.   przestrzegać statut i regulamin wewnętrzny Stowarzyszenia,
2.   aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
3.   swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia 
Stowarzyszenia,
4.   dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
5.   regularnie opłacać składki.
 

§24
Regulamin wewnętrzny jest opracowywany przez Zarząd Stowarzyszenia. Regulamin 
Wewnętrzny Stowarzyszenia oraz zmiany Regulaminu zatwierdzane są przez Walne 
Zgromadzenie Członków.
 

Podrozdział 2
Postanowienia szczegółowe

 

§25
Członkowie Zwyczajni korzystają ze wszystkich praw wymienionych w § 22 oraz 
mają obowiązki zawarte w § 23.



 

§26
Małoletni Członkowie Zwyczajni korzystają z praw wymienionych w §22 ust. 3-8 
oraz mają obowiązki zawarte w § 23 ust. l-4. Małoletni Członek Zwyczajny 
zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
 

§27
Członkowie Wspierający korzystają z praw wymienionych w § 22 ust. 3-8 oraz mają 
obowiązki zawarte w § 23 .
 

§28
Członek Honorowy korzysta z praw wymienionych w § 22 ust. 3-8 oraz ma 
obowiązki zawarte w § 23 ust. 1-4. Członek Honorowy zwolniony jest z opłacania 
składek członkowskich.
 

DZIAŁ III
WŁADZE STOWARZYSZENIA, ICH SKŁAD I KOMPETENCJE

ROZDZIAŁ l
 

Postanowienia ogólne
Tryb dokonywania wyboru   i uzupełniania   składu władz

 

§29
1.   Władzami Stowarzyszenia są:
1). Walne Zgromadzenie Członków,
2). Zarząd,
3). Komisja Rewizyjna.
2.   Wybór   władz   Stowarzyszenia   odbywa    się   w   głosowaniu   jawnym,    
zgodnie   z    §   35. Do władz Stowarzyszenia mogą być wybrani wyłącznie 
pełnoletni Członkowie Zwyczajni.
 

3.   Kadencja władz trwa 3 lata. Mandaty członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
wygasają w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia Członków, na którym powołani 
zostaną nowi członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4.   Zarówno Zarząd jak i Komisja Rewizyjna, bądź poszczególni członkowie tych 
władz mogą być odwołani w toku kadencji przez Walne Zgromadzenie Członków 



zgodnie z § 35.
5.   Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą być wybierani na to samo 
stanowisko najwyżej przez trzy kolejno po sobie następujące kadencje.
 

§30
W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w §29 ust. l 
pkt. 2 i 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze 
ich kooptacji. Kooptacj i dokonują pozostał i członkowie organu, którego skład uległ 
zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 

ROZDZIAŁ 2 Kompetencje władz
Podrozdział l

Postanowienia dotyczące Walnego Zgromadzenia Członków
 

§31
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, w skład 
którego wchodzą wszyscy Członkowie Stowarzyszenia.
2.   Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3.   Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, najpóźniej do dnia 
30 czerwca.
4.   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek: 
Komisji Rewizyjnej, 1/3 liczby Członków Stowarzyszenia oraz z własnej inicjatywy. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało 
zwołane.
5.    O terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad Walnego Zgromadzenia 
Zarząd powiadamia wszystkich Członków listami poleconymi lub w każdy inny 
skuteczny, potwierdzony sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia 
obrad.
6.    Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków może być w trakcie obrad 
zmieniony lub rozszerzony uchwałą powziętą w obecności wszystkich obecnych 
Członków Stowarzyszenia, z wyjątkiem pozycji opisanych w § 35.
7.   W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa Członków 
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który 
może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia - może ono skutecznie 
obradować bez względu na liczbę uczestników.
8.    Małoletni Członkowie Zwyczajni, Członkowie Wspierający, Członkowie 
Honorowi i zaproszeni goście uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu z głosem 
doradczym.



9.    Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1). uchwalanie rocznego programu działania Stowarzyszenia oraz przydzielanie 
poszczególnych działań członkom,
2). wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3).  uchwalanie Statutu Stowarzyszenia  i jego zmian na wniosek Zarządu  lub co 
najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania,
4). rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej,
5).udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
6). rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez Członków 
Stowarzyszenia,
7) rozpatrywanie skarg Członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej,
 

8).   rozpatrywanie  wniosków   i  postulatów  zgłoszonych  przez   Członków   
Stowarzyszenia lub jego władze,
9).nadawanie godności członka Honorowego na wniosek zarządu,
10).podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia 
jego majątku,
11).podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
12). ustalanie wysokości składek członkowskich.
 

Podrozdział 2
Postanowienia dotyczące Zarządu Stowarzyszenia

 

§32
1.   Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na 
okres 3 lat.
2.   Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na 
zewnętrznej
3.   W skład Zarządu wchodzą: j
1). Prezes Zarządu,
2). Wiceprezes ds. Międzynarodowych,
3). Wiceprezes ds. Finansowych,
4). Sekretarz Zarządu,



5). Członek Zarządu.
 

4.   Do kompetencji Członków Zarządu należy:
1). kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
2).    przedstawianie   Walnemu    Zgromadzeniu    propozycji    rocznego   programu 
działania Stowarzyszenia,
3). działanie w imieniu Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz, j
4). współpraca z innymi podmiotami w realizacji programów zgodnych z celami 
Stowarzyszenia,
5). przyznawanie tytułu    Członka Zwyczajnego, Członka Wspierającego oraz 
wnioskowanie o nadanie tytułu Członka Honorowego,
6). podejmowanie uchwał o skreśleniu członków,
7). prowadzenie wykazu Członków Stowarzyszenia,
8). zarządzanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia,
9).   składanie  oświadczeń  woli  w  zakresie  praw  i  obowiązków  majątkowych,   
zaciągania zobowiązań zgodnie z § 45,
10). udzielanie pełnomocnictw,
11). opracowywanie Regulaminu Wewnętrznego Stowarzyszenia i przedstawianie go 
Warnemu Zgromadzeniu Członków,
12). wnioskowanie zmian w Statucie i Regulaminie Wewnętrznym Stowarzyszenia,
13).   podejmowanie   uchwał   dotyczących   Stowarzyszenia,   w   sprawach   nie   
zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
14). zwoływanie co najmniej raz w roku Walnego Zgromadzenia Członków,
15). wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
16). składanie Walnemu Zgromadzeniu rocznych sprawozdań z prowadzonej 
działalności.
5.   Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc i powinny być 
protokołowane.
6.    Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
 

Podrozdział 3
Postanowienia dotyczące Komisji Rewizyjnej

 

§33
1.    Komisja   Rewizyjna  wybierana jest  przez  Walne  Zgromadzenie  Członków  



Stowarzyszenia na okres 3 lat.
2.   W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą :
1). Przewodniczący Komisji,
2). Członek Komisji,
3). Członek Komisji.
 

3.   Do kompetencji Komisji Rewizyjnej, jako organu kontroli wewnętrznej, należy:
1). przeprowadzanie kontroli działalności Zarządu,
2). składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
3). występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 

ROZDZIAŁ 3
Warunki ważności uchwał Zasady dokonywania zmian w statucie

 

§34
Uchwały Walnego Zgromadzenia, za wyjątkiem uchwał zawartych w § 35, zapadają 
zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do 
głosowania. Każdemu Członkowi Zwyczajnemu przysługuje jeden głos.

§35
Uchwalenie i zmiany Statutu oraz Regulaminu Wewnętrznego, powołanie i 
odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia 
wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności wszystkich uprawnionych 
do głosowania Członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, zaś w drugim 
terminie wymóg obecności wszystkich członków nie obowiązuje.
 

DZIAŁ IV FUNDUSZE I GOSPODARKA FINANSOWA
ROZDZIAŁ l

Postanowienia ogólne
 

§36
Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 

§37
Roczna działalność gospodarcza Stowarzyszenia podlega rozliczeniu przez Walne 
Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.



§38
 Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzi się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 

§39
Za swoje zobowiązania Stowarzyszenie odpowiada swoim majątkiem.
 

§40
Członkowie Stowarzyszenia nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania 
Stowarzyszenia.
 

 

ROZDZIAŁ 2 
Sposób uzyskiwania środków finansowych

 

§41
Fundusze Stowarzyszenia powstają:
1.   z wpisowego i składek członkowskich,
2.   z zapisów i sponsoringu,
3.   z darowizn, spadków i dotacji,
4.   z ofiarności publicznej,
5.    z   innych  doraźnych  dochodów,  w tym  dochodów  z  majątku   
Stowarzyszenia  i  z własnej działalności gospodarczej prowadzonej wg odrębnych 
przepisów.
 

§42
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze 
składające się ze wskazanych w§ 41 oraz wpływów ze źródeł krajowych i 
zagranicznych na prowadzenie określonych przedsięwzięć.
 

§43
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, może nabywać i zbywać majątek 
ruchomy i nieruchomy.
 

§44
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Uzyskane w jej wyniku 



środki finansowe przeznaczone zostają na działalność statutową Stowarzyszenia 
opisaną w § 9 i § 10.
 

ROZDZIAŁ 3
Sposób zaciągania zobowiązań majątkowych

 

§45
Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz 
zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia, jest upoważniony Prezes lub 
Wiceprezes Zarządu jednoosobowo bądź dwóch innych Członków Zarządu 
działających łącznie, każdorazowo za uprzednią zgodą Walnego Zgromadzenia 
podjętą w drodze uchwały.
 

ROZDZIAŁ 4
Sposób ustanawiania składek członkowskich

 

§46
Wysokość wpisowego i składek członkowskich ustala Zarząd w drodze uchwały
 

DZIAŁ V
SPOSÓB ROZWIĄZANIA SIĘ STOWARZYSZENIA

 

§47
Stowarzyszenie ulega likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub 
w innych przypadkach przewidzianych w przepisach 
prawa.

§48
Podejmując   uchwałę   o   rozwiązaniu   Stowarzyszenia   Walne   Zgromadzenie   
określa   sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 

 

DZIAŁ VI 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§49
W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 



07.04.1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr 20, póz. 104 z późniejszymi 
zmianami).


