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Tekst jednolity (zał. do Uchwały nr 4 
Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Kaczawskiego 

z dnia 18.06.2015r.) 
 

 
S T A T U T    S T O W A R Z Y S Z E N I A 

    „ S T O W A R Z Y S Z E N I E     K A C Z A W S K I E ” 
 

Rozdział I 
NAZWA, CHARAKTER  PRAWNY  I  SIEDZIBA  STOWARZYSZENIA  

 
§ 1  

1. „Stowarzyszenie Kaczawskie”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, 
samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, o celach niezarobkowych, mającym na 
celu działanie na rzecz rozwoju regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego,  a w szczególności: 
1) wspieranie działań na rzecz rozwoju gmin Mściwojów, Męcinka, Paszowice, Krotoszyce, 

Bolków, Świerzawa, Złotoryja – Gmina Wiejska, Pielgrzymka, Wądroże Wielkie, 
Wojcieszów, Zagrodno, Jawor, Złotoryja, Legnickie Pole, Ruja. 

2) promocję regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego i terenów przyległych, 
3) mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju regionu Gór i 

Pogórza Kaczawskiego na terenie gmin, o których mowa w pkt 1, 
4) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności w 

regionie Gór i Pogórza Kaczawskiego i terenów przyległych.  
 
2. Stowarzyszenie działając na rzecz regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego, ma na celu również 
ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – 
kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych. 

 
§ 2 

1. Stowarzyszenie jest zarejestrowane i ma osobowość prawną. 
2. Stowarzyszenie działa w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. 
3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo                 

o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.),  Ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, 
poz.873), Ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. nr 28, poz. 146) oraz niniejszego Statutu.  

4. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony. 
5. Stowarzyszenie  jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Ustawy z dnia 22 
stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   

 
§ 3 

1. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Mściwojowie. 
2. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem 
gmin: Mściwojów, Męcinka, Paszowice, Krotoszyce, Bolków, Świerzawa, Złotoryja – Gmina 
Wiejska, Pielgrzymka, Wądroże Wielkie, Wojcieszów, Zagrodno, Jawor, Złotoryja, Legnickie 
Pole, Ruja. 
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Rozdział II 
CEL I SPOSOBY DZIAŁANIA 

 
§ 4 

1. Stowarzyszenie ma na celu: 
1) propagowanie idei zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich; 
2) równouprawnienie i aktywizacja zawodowa kobiet; 
3) rozwój wielofunkcyjny terenów wiejskich i miejskich; 
4) działania na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej; 
5) przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i czynnej ochrony przyrody; 
6) aktywizację zawodową mieszkańców regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego, w tym 

byłych pracowników PGR; 
7) współpracę z wyższymi uczelniami, szkołami w zakresie badań naukowych i kształcenia 

dzieci i młodzieży; 
8) działania w zakresie rozwoju kultury, turystyki i sportu; 
9) współpraca z organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą; 
10) organizowanie spotkań, wystaw i imprez; 
11) przygotowanie publikacji o rozwoju i osiągnięciach gmin: Mściwojów, Męcinka, 

Paszowice, Krotoszyce, Bolków, Świerzawa, Złotoryja – Gmina Wiejska, Pielgrzymka,  
Wądroże Wielkie, Wojcieszów, Zagrodno, Jawor, Złotoryja, Legnickie Pole, Ruja; 

12) pozyskiwanie sponsorów i gromadzenie funduszy na działalność; 
13) finansowe wspieranie osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej; 
14) podjęcie działań na rzecz likwidacji terenów wykluczonych cyfrowo; 
15) edukację nieformalną poprzez prowadzenie własnego ośrodka edukacji ekologicznej. 

  
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:  
1) organizowanie i finansowanie:  

a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, 
szkoleń, konferencji i konkursów,  

b) imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza 
promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,  

c) działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:  
- opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów,  
- opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,  
- tworzenie stron internetowych,  
- przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub 

promocyjnym,  
d) obiektów edukacji ekologicznej. 

2) prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów  
3) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami 

pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie 
krajowym i międzynarodowym. 

3. Stowarzyszenie może realizować zadania zlecane przez organy oraz jednostki administracji 
rządowej i samorządowej. 

4. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.  
5. Stowarzyszenie realizując cele statutowe może powołać inne jednostki organizacyjne                 

w granicach prawem dopuszczonych.  
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6. Realizując cele statutowe Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków                       
i zatrudnionych pracownikach.  

7. Stowarzyszenie  działa w obszarze użyteczności publicznej, w szczególności w obszarach 
wymienionych w art.4.1 punkty: 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 24 ustawy                          
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

8. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną w rozumieniu i z zachowaniem 
przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Cały dochód organizacji 
(nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego. 
9. Do działalności odpłatnej  należy: 

1) prowadzenie szkoleń, warsztatów, konferencji, seminariów i konkursów,  
2) prowadzenie konsultacji i poradnictwa dla różnych podmiotów, 
3) prowadzenie działalności promocyjnej, informacyjnej i  wydawniczej,  
4) opracowywanie dokumentów planistycznych, strategicznych sporządzanych na potrzeby 

szerokorozumianego rozwoju obszarów wiejskich oraz miejskich 
5) organizacja konferencji naukowych, 
6) organizacja imprez o charakterze kulturalnym, turystyczno –krajoznawczym, wizyt 

studialnych,  
 

§ 5 
1. Stowarzyszenie może wchodzić w związki z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami 

o tym samym lub podobnym profilu działania. 
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje 

walne Zgromadzenie Członków większością kwalifikowaną, przy obecności w Walnym 

Zgromadzeniu co najmniej ²⁄₃ członków zwyczajnych. 
 

 
Rozdział  III 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 
 

§ 6 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1) Zwyczajnych, 
2) Wspierających, 
3) Honorowych. 

 
§ 7 

Członkiem Stowarzyszenia staje się każdy, kto zadeklaruje wolę współdziałania w realizacji jego 
celów i zostanie przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia. 

 
§ 8 

1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, która:  
1) spełnia warunki określone w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach,  
2) działa na rzecz rozwoju regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego, 
3) złoży deklarację członkowską.  

2. Członek Zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:  
1) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji,  
2) przestrzegać postanowień Statutu,  
3) opłacać składki członkowskie,  
4) brać udział w Walnych Zgromadzeniach Członków.  
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3. Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:  
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,  
2) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,  
3) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze 

informacyjnym lub szkoleniowym,  
4) wstępu na organizowane przez Stowarzyszenie imprezy kulturalne.  

4. Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje na skutek:  
1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,  
2) wykluczenia przez Zarząd:  

a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,  
b) z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,  
c) z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez co najmniej jeden rok 

3) z powodu śmierci. 
 

§ 9 
1. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna 
zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc 
finansową lub rzeczową. 
2. Osoby prawne i fizyczne mogą zostać Członkami Wspierającymi Stowarzyszenia po złożeniu 

wniosku do Zarządu Stowarzyszenia i pisemnym ustaleniu z Zarządem zasad wspierania 
Stowarzyszenia.  

3. Członkowie wspierający mają prawo:  
1) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,  
2) brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym, na zaproszenie 

tych władz. 
4. Członek Wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 
5. Utrata członkostwa przez Członka Wspierającego, następuje wskutek:  

1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,  
2) wykluczenia przez Zarząd:  

a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,  
b) z powodu nie realizowania ustalonych zasad wspierania Stowarzyszenia,  

3) likwidacji osoby prawnej będącej Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia.  
 

§ 10 
1. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny 
wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla 
Stowarzyszenia. 
2. Członek Honorowy nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego. Może jednak brać 
udział z głosem doradczym w pracach statutowych władz. Poza tym posiada takie prawa jak 
Członek Zwyczajny. 
3. Członek Honorowy ma obowiązek przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 
4. Utrata członkostwa przez Członka Honorowego, następuje wskutek:  

1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,  
2) wykluczenia przez Zarząd:  

a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,  
b) z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,  
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3) z powodu śmierci. 
 

§ 11 
1. Członków Zwyczajnych i Wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie 

pisemnej deklaracji. 
 

§ 12 
1. Nadanie godności członka Honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie Członków na 

wniosek Zarządu Stowarzyszenia. 
2. Członkowie Honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich. 

 
§ 13 

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi Stowarzyszenia przysługuje 
odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 21 od dnia doręczenia uchwały 
Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna i jest podejmowana na 
najbliższym Walnym Zgromadzenia.  

 
 

Rozdział  IV 
ORGANY   STOWARZYSZENIA 

 
§ 14 

1. Organami Stowarzyszenia są: 
1) Walne Zgromadzenie Członków, 
2) Zarząd Stowarzyszenia, 
3) Komisja Rewizyjna. 

2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
 

§ 15 
1. Walne Zgromadzenie Członków jest organem stanowiącym i kontrolnym Stowarzyszenia. 
2. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na rok lub na pisemny 

wniosek Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek co najmniej 25% członków 
zwyczajnych Stowarzyszenia, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach 
porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy skuteczny sposób, co 
najmniej na  7 dni przed wyznaczonym terminem.  

3. W przypadku, kiedy Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest na wniosek Komisji 
Rewizyjnej lub wniosek 25% członków zwyczajnych Stowarzyszenia, Zarząd jest 
zobowiązany do zwołania Walnego Zgromadzenia Członków w ciągu 30 dni od daty 
wpłynięcia wniosku. 

4. Jeżeli w wyznaczonym terminie Walnego Zgromadzenia Członków nie stawi się wskazana w 
§ 16, ust. 2 liczba członków uprawnionych do głosowania, Zarząd ma prawo zwołania 
Walnego Zgromadzenia Członków w drugim dowolnie przez niego wyznaczonym terminie. 
Brak wskazanej w § 16, ust. 2 liczby członków uprawnionych do głosowania w drugim 
terminie Walnego Zgromadzenia Członków nie stanowi przeszkody do podjęcia ważnych 
uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, za wyjątkiem uchwał w sprawach wskazanych  § 
18 ust. 2, § 28 i   § 30 ust. 3. 

 
§ 16 

1. Walne Zgromadzenie Członków wybiera Prezesa, Zarząd i Komisję Rewizyjną na 
czteroletnią kadencję. 
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2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów poza 
wyjątkami przewidzianymi w niniejszym statucie. 

3. W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście. 
 

§ 17 
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy w szczególności:  

1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,  
2) z zastrzeżeniem § 18 ust. 2, wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  
4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,  
5) uchwalanie zmian Statutu,  
6) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,  
8) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,  
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia,  
10) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków,  
12) ustalanie wysokości składek członkowskich, 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Komisji 
Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości głosów przy 
obecności ponad połowy członków Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.  

3. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zgromadzeniu 
Członków przysługuje jeden głos.  

4. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie 
kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod 
warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy ⅓ liczby członków 
pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w celu 
odbycia wyborów uzupełniających. 

 
§ 18 

1. Zarząd składa się z 7 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie 
Członków. 

2. Wybór Zarządu Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością 
głosów, w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. 

3. Zarząd składa się z co mniej 40% kobiet i co najmniej 40% mężczyzn.  
4. Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swojego składu Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza na 

podstawie Regulaminu Zarządu, o  którym mowa w § 18 ust. 6. 
5. Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważnionych jest dwóch członków Zarządu 

działających łącznie, natomiast do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych jest 
dwóch członków Zarządu działających łącznie przy założeniu, że jednym z nich jest 
Skarbnik.   

6.  Zarząd działa na podstawie Regulaminu Zarządu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 
Statutu. 

7. Członkiem zarządu może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
 

§ 19 
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego 

Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed 
Walnym Zgromadzeniem Członków. 
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2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów 
“za” i  “przeciw”- decyduje głos Prezesa Stowarzyszenia. 

 
§ 20 

Do kompetencji Zarządu należy: 
1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,  
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.  
3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,  
4) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,  
6) przygotowanie projektów do realizacji  
7) powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych 

pracowników tego Biura,  
8) ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników Biura 

Stowarzyszenia,  
9) ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia, 

10) Powołanie Komisji Grantowych; 
11) Powoływanie Rady Naukowej. 

 
§ 21 

1. Prezes kieruje pracą Zarządu, zwołuje jego posiedzenia oraz reprezentuje Stowarzyszenie na 
zewnątrz. 

2. Podczas nieobecności Prezesa jego zadania wykonuje Wiceprezes lub inny członek zarządu. 
3. Do wykonywania konkretnych zadań mogą być zatrudniani pracownicy. 

 
§ 22 

1. Merytoryczną kontrolę nad pracą Zarządu sprawuje Komisja Rewizyjna, która składa                    
z trzech członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Członków. 

2. Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego, na podstawie Regulaminu Pracy Komisji 
Rewizyjnej, o którym mowa w § 22 ust. 5. 

3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 
skarbowe. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu              
w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z 
tytułu zatrudnienia.  

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  
1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,  
2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu 

Członków,  
3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,  
4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia 

zgodnie z przepisami o rachunkowości.  
5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie Regulaminu Komisji Rewizyjnej stanowiącego 

załącznik nr 2 do niniejszego Statutu. 

 
§ 23 

1.  Rada Naukowa jest organem opiniodawczo-doradczym Zarządu Stowarzyszenia. 
2. Rada Naukowa opiniuje, na prośbę Zarządu, plany Stowarzyszenia, zwłaszcza jego projekty 
wydawnicze i dydaktyczne. 
3. Rada Naukowa realizuje swoje funkcje indywidualnymi głosami swych członków 
przekazywanymi na ręce Zarządu w formie pisemnej i nie odbywa regularnych posiedzeń.  
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4. Członkowie Rady Naukowej za realizację funkcji wymienionych w punkcie 2. nie otrzymują 
wynagrodzenia 
5. W skład Rady Naukowej wchodzą samodzielni pracownicy wyższych uczelni i osoby o 
uznanym dorobku naukowym. 
6. Przynależność do Rady Naukowej nie wyklucza pełnienia innych statutowych funkcji w 
Stowarzyszeniu. 
7. O składzie personalnym Rady decyduje Zarząd. Członków Rady powołuje się na czas 
nieokreślony. 
8. Rezygnację z członkostwa w Radzie Naukowej członkowie Rady zgłaszają do Zarządu. 
9. Na zaproszenie Zarządu członkowie Rady Naukowej mogą uczestniczyć w jego obradach z 
głosem doradczym . 
 
 

Rozdział  V 
MAJĄTEK  I  FUNDUSZ  STOWARZYSZENIA 

 
§ 24 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 
 

§ 25 
Na fundusze Stowarzyszenia składają się: 

1) składki członkowskie, 
2) dotacje, darowizny i subwencje, 
3) środki uzyskane ze sprzedaży cegiełek i różnych, 
4) dochody z wydawnictw, tłumaczeń, 
5) wpływy pochodzące z odpłatnej działalności pożytku publicznego 
6) inne dochody uzyskane zgodnie z prawem. 

 
§ 26 

1. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane 
wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. 

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo 
przyjęci członkowie wpłacają składki w ciągu miesiąca od otrzymania powiadomienia o 
przyjęciu na członka Stowarzyszenia. 

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie                              
z obowiązującymi przepisami. 

4. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia, 
upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, przy założeniu, że 
jednym z nich jest Skarbnik. W przypadku zawierania umów i udzielania pełnomocnictw 
wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu.  

5. Stowarzyszenie nie realizuje operacji finansowych tj. wpłat i wypłat w formie gotówkowej 
większych niż 15.000 euro jednak nie większych niż określa to ustawa o przeciwdziałaniu 
praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

 
§ 27 

1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań 
majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do: 
a) członków Stowarzyszenia i jego władz, 
b) pracowników Stowarzyszenia, 
c) małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych 

lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia, 
d) osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 
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2. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1 
pkt a) - d), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich. 

3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w 
ust. 1 pkt a) - d) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to 
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia. 

4.  Zabroniony jest zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,                  
w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz 
ich osób bliskich. 

 
 

Rozdział  VI 
ROZWIĄZANIE  STOWARZYSZENIA 

 
§ 28 

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć tylko Walne Zgromadzenie Członków 

większością co najmniej  ²⁄₃  głosów przy obecności 50% +1 ogólnej liczby członków. 
 

§ 29 
W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, uchwała o jego rozwiązaniu określi sposób 
likwidacji, a majątek Stowarzyszenia ma być przeznaczony na cel zgodny ze Statutem lub 
dobroczynny. 

 
 

Rozdział  VII 
PRZEPISY   KOŃCOWE 

 
§ 30 

1. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia 
sądu rejestrowego. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z 
dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) 

3. Uchwała w sprawie Statutu i jego zmian wymaga ²⁄₃ głosów Walnego Zgromadzenia przy 
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia. 

 
 
 
 
Protokolant:                                                                          Przewodniczący   

Walnego Zgromadzenia Członków: 
    ..........................................                                                     

                                                                                 .................................................... 
 
 


