
STATUT STOWARZYSZENIA TURYSTYCZNEGO  

„GNIEWINO DOBRE MIEJSCE” 

(LOKALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ) 

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

1. Stowarzyszenie działa pod nazwą: Stowarzyszenie Turystyczne „GNIEWINO 

DOBRE MIEJSCE” (zwane dalej: „Stowarzyszeniem”). 

2. Stowarzyszenie jest lokalną organizacją turystyczną w rozumieniu ustawy z dnia 25 

czerwca 1999r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. 

poz. 563). 

3. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach 

niezarobkowych, działającym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, 

w szczególności ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 210), ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz 

w oparciu o niniejszy statut i regulaminy wydane na jego podstawie. 

4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.    

 

§ 2 

 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Gniewino.  

 

§ 3 

 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o 

podobnym przedmiocie i celu działania, w szczególności o charakterze turystycznym. 

3. Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej. 

 

§ 4 

 

Stowarzyszenie może używać pieczęci, posiadać własne logo i odznaki, zgodnie z 

właściwymi przepisami. 

 

 

 

 

 

 



Rozdział II 

CELE (ZADANIA) STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

 

§ 5 

 

Celami (zadaniami) Stowarzyszenia są: 

1. promocja turystyczna obszaru Gminy Gniewino,  

2. wspomaganie funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej dotyczącej obszaru 

Gminy Gniewino, 

3. inicjowanie, opiniowanie i wspieranie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury 

turystycznej na obszarze Gminy Gniewino, 

4. podejmowanie wszechstronnych działań wspierających rozwój turystyki na obszarze 

Gminy Gniewino,  

5. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, Polską Organizacją 

Turystyczną, regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi oraz podmiotami 

  gospodarczymi, a także organizacjami społecznymi działającymi na rzecz rozwoju 

 turystyki i innymi podmiotami. 

 

§ 6 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele (zadania) poprzez: 

1. wspomaganie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości w dziedzinie turystyki na 

obszarze Gminy Gniewino, 

2. integrację środowiska turystycznego z obszaru Gminy Gniewino,  

3. zwiększanie atrakcyjności turystycznej Gminy Gniewino, w szczególności poprzez: 

a) wspieranie i propagowanie kultury oraz sztuki lokalnej, w tym folklorystycznej, 

b) ochronę dóbr kultury i tradycji, 

c) działania na rzecz poprawy środowiska naturalnego i ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego, 

4. szkolenie i doskonalenie kadr turystycznych, 

5. opracowywanie kalendarzy imprez turystycznych, kulturalnych, sportowych i 

gospodarczych na obszarze Gminy Gniewino, 

6. prowadzenie badań w zakresie turystyki, gromadzenie danych i ich analiza, 

7. prowadzenie działalności wystawienniczej i wydawniczej, 

8. prowadzenie akcji informacyjnych oraz promocyjnych w zakresie turystyki, 

9. udział w imprezach promocyjnych i handlowych, w tym giełdach i targach krajowych 

i zagranicznych, 

10. organizowanie wyjazdów studyjnych, 

11. organizowanie konkursów, 

12. inicjowanie i opiniowanie planów rozwoju turystyki na obszarze Gminy Gniewino 

oraz wspomaganie ich realizacji, 

13. wspieranie rozwoju turystyki zgodnie ze strategią rozwoju turystyki Gminy Gniewino, 



14. koordynacja działań w zakresie turystyki na obszarze Gminy Gniewino, w 

szczególności poprzez podnoszenie jej jakości oraz planowanie i realizowanie imprez 

turystycznych, 

15. propagowanie i wspieranie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 

16. stwarzanie warunków do powstawania markowych produktów turystycznych na 

terenie Gminy Gniewino, 

17. promocja lokalnych produktów i atrakcji turystycznych, 

18. pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej, budżetu państwa i innych źródeł, 

19. prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów (zadań) 

Stowarzyszenia. 

 

Rozdział III 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA 

 

§ 7 

 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a. członków zwyczajnych, 

b. członków wspierających, 

c. członków honorowych. 

2. Członkami założycielami Stowarzyszenia są m.in.: spółka pod firmą: Centrum 

Sportowo-Konferencyjne Gniewino z siedzibą w Gniewinie (zarejestrowana pod 

numerem KRS: 0000345609) oraz Gmina Gniewino. Po uprawomocnieniu się 

postanowienia o rejestracji Stowarzyszenia członkowie założyciele staną się 

członkami zwyczajnymi. 

3. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby prawne i osoby fizyczne, posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych.  

4. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby związane z turystyką, w szczególności 

prowadzące działalność w formie domów wczasowych, dworków, pałaców, 

gospodarstw agroturystycznych, a także organizacje gospodarcze i zawodowe oraz 

stowarzyszenia działające w dziedzinie turystyki. 

5. Członek zwyczajny, który jest osobą fizyczną działa w Stowarzyszeniu osobiście, 

natomiast członek zwyczajny będący osobą prawną uczestniczy w działalności 

Stowarzyszenia poprzez swojego przedstawiciela. 

6. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby prawne lub osoby 

fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, w tym cudzoziemcy, 

którzy nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Członkami wspierającymi mogą być osoby, które zadeklarowały i zobowiązały się do 

udzielania wsparcia (pomocy) na rzecz Stowarzyszenia, w szczególności w formie 

pieniężnej lub rzeczowej, w tym poprzez uiszczanie stosownej składki członkowskiej. 

7. Warunkiem uzyskania członkostwa (zwyczajnego lub wspomagającego) jest złożenie 

pisemnej deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia, a w przypadku członkostwa 



zwyczajnego dodatkowo rękojmia czynnego uczestnictwa w działalności 

Stowarzyszenia w celu realizacji jego celów. 

8. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i wspierających decyduje Zarząd w 

formie uchwały, z zastrzeżeniem treści § 8 ust. 3.   

 

§ 8 

 

1. Szczegółowa treść pisemnej deklaracji, o której mowa w § 7 ust. 7 ustalana jest przez 

Zarząd, przy czym w każdym przypadku zawiera ona zobowiązanie kandydata na 

członka Stowarzyszenia do uiszczania składki lub udzielenia Stowarzyszeniu wsparcia 

(pomocy) w innej formie. 

2. Zarząd podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia  w poczet członków Stowarzyszenia w 

terminie do 30 dni, od daty złożenia prawidłowej i kompletnej deklaracji o 

przystąpieniu do Stowarzyszenia. O swojej decyzji Zarząd powiadamia niezwłocznie 

osobę, która złożyła powyższą deklarację, w sposób wskazany w treści deklaracji.   

3. Od decyzji odmawiającej przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje 

prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie wraz z uzasadnieniem 

wnosi się w terminie 1 (jednego) miesiąca od otrzymania decyzji odmownej, pod 

rygorem pozostawienia go bez rozpoznania. Uchwała Walnego Zebrania Członków w 

powyższej sprawie jest ostateczna. 

 

§ 9 

 

1. Członek zwyczajny ma w szczególności prawo do: 

a. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków i brania udziału w głosowaniu, 

b. wybierania i bycia wybieranym do organów Stowarzyszenia, 

c. zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z 

jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia, 

d. uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez 

Stowarzyszenie. 

2. Członek zwyczajny jest w szczególności zobowiązany do: 

a. czynnego udziału w pracach i przedsięwzięciach organizowanych przez 

Stowarzyszenie, 

b. przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał organów (w tym 

regulaminów) Stowarzyszenia, 

c. nienaruszania solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia, 

d. regularnego opłacania składek członkowskich lub realizacji innych form 

zadeklarowanego wsparcia (pomocy) na rzecz Stowarzyszenia, 

e. dbania o dobre imię i wizerunek Stowarzyszenia. 

3. Członek wspierający ma prawo do: 

a. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków, bez prawa do udziału w 

głosowaniu, ale z możliwością wskazywania opinii o charakterze doradczym, 

b. zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z 

jego działalnością, 



c. czynnego uczestnictwa w pracach i przedsięwzięciach organizowanych przez 

Stowarzyszenie, o ile Zarząd nie postanowi inaczej.  

4. Członek wspierający jest w szczególności zobowiązany do: 

a. przestrzegania  postanowień Statutu oraz uchwał (w tym regulaminów) organów 

Stowarzyszenia, 

b. nienaruszania solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia, 

c. regularnego opłacania składek członkowskich lub realizacji innych form 

zadeklarowanego wsparcia (pomocy) na rzecz Stowarzyszenia,  

d. dbania o dobre imię i wizerunek Stowarzyszenia. 

5. Członek wspierający nie posiada ani czynnego, ani biernego prawa wyborczego do 

organów Stowarzyszenia. 

 

§ 10 

 

1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek: 

a. rezygnacji z członkostwa, złożonej w formie pisemnej do Zarządu, 

b. śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty przez niego pełnej zdolności do 

czynności prawnych, 

c. utraty bytu prawnego (rozwiązania) członka będącego osobą prawną, 

d. wykluczenia. 

e. utraty bytu prawnego (rozwiązania) Stowarzyszenia. 

2. Wykluczenie członka może nastąpić w przypadku: 

a. nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek członkowskich za okres 

obejmujący przynajmniej 6 (sześć) wymagalnych składek lub braku 

wywiązywania się z zadeklarowanego wsparcia (pomocy) na rzecz 

Stowarzyszenia, 

b. postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem lub uchwałami (w 

tym regulaminami) organów Stowarzyszenia, 

c. działania na szkodę Stowarzyszenia lub godzącego w dobre imię, bądź 

wizerunek Stowarzyszenia. 

3. Decyzję w sprawie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w 

formie uchwały, z zastrzeżeniem treści § 10 ust. 5. Przed podjęciem uchwały Zarząd 

umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu 

Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia zainteresowanego, w 

sposób przewidziany w deklaracji, o której mowa w § 7 ust. 7. 

4. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu z przyczyn określonych powyżej w ustępie 1 

pkt a) – c) stwierdza Zarząd, w formie uchwały. Przepis § 10 ust. 3 stosuje się 

odpowiednio. 

5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 – osobie, wobec której podjęto 

decyzję o wykluczeniu lub o stwierdzeniu wykluczenia przysługuje prawo do złożenia 

odwołania do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie wraz z uzasadnieniem składa 

się na piśmie, w terminie 1 (jednego) miesiąca od powiadomienia o treści uchwały, 

pod rygorem pozostawienia go bez rozpoznania. Uchwała Walnego Zebrania 

Członków w powyższej sprawie jest ostateczna. 



 

 

§ 11 

 

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, w tym cudzoziemiec 

niemający zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie 

zasłużona dla Stowarzyszenia lub rozwoju turystyki. Decyzję w sprawie nadania lub 

pozbawienia członkostwa honorowego podejmuje Walne Zebranie Członków, w 

formie uchwały powziętej większością 2/3 głosów, przy kworum wynoszącym 

przynajmniej połowę członków. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 

2. Nadanie członkowi zwyczajnemu godności członka honorowego, nie powoduje utraty 

przez niego praw i obowiązków, jako członka zwyczajnego. 

3. Członkowie honorowi są wyłączeni z obowiązku opłacenia składki członkowskiej. 

 

§ 12 

 

1. Członkowie honorowi, nie będący członkami zwyczajnymi, mają prawo: 

a. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków, bez prawa do udziału w 

głosowaniu, ale z możliwością wskazywania opinii o charakterze doradczym, 

b. zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego 

działalnością, 

c. uczestnictwa w pracach i przedsięwzięciach organizowanych przez 

Stowarzyszenie. 

2. Członkowie honorowi, nie będący członkami zwyczajnymi, nie posiadają ani 

czynnego,  ani biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia. 

3. Członkowie honorowi, nie będący członkami zwyczajnymi, mają obowiązek aktywnie 

popierać działalność statutową Stowarzyszenia, dbając jednocześnie o jego dobre imię 

i wizerunek. 

 

 

Rozdział IV 

ORGANY STOWARZYSZENIA 

 

A. Postanowienia ogólne 

 

§ 13 

 

Organami Stowarzyszenia są: 

a. Walne Zebranie Członków, 

b. Zarząd, 

c. Komisja Rewizyjna. 

 

 

 



§ 14 

 

1. Wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie 

Członków, spośród członków Stowarzyszenia, w tym przedstawicieli osób prawnych, 

w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie Członków może zarządzić głosowanie jawne. 

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na wspólną 4 letnią kadencję. 

Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym 

Zebraniu Członków, odbytym po dacie upływu okresu kadencji. 

2. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z 

powodu: 

a. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu osoby będącej członkiem organu 

Stowarzyszenia, a w przypadku osoby prawnej – ustania członkostwa w 

Stowarzyszeniu osoby prawnej, której przedstawiciel jest członkiem organu 

Stowarzyszenia, 

b. pisemnej rezygnacji, 

c. odwołania przez Walne Zebranie Członków, uchwałą powziętą większością 

2/3 głosów, przy kworum wynoszącym przynajmniej połowę członków. 

3. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed 

upływem kadencji - Walne Zebranie Członków dokonuje uzupełnienia składu na okres  

do upływu danej kadencji. 

 

§ 15 

 

1. O ile statut nie stanowi inaczej uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają 

zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków 

organu (w przypadku Walnego Zebrania Członków – członków zwyczajnych), z 

zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 2 i ust. 3 poniżej. 

2. Jeżeli w pierwszym terminie wyznaczonym na posiedzenie danego organu nie 

uczestniczy co najmniej połowa jego członków (brak jest kworum), wówczas na 

drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów, 

oddanych przez członków obecnych. 

3. Drugi termin posiedzenia danego organu powinien być podany jego członkom w 

zawiadomieniu o zwołaniu pierwszego posiedzenia i nie może być wyznaczony 

wcześniej niż po upływie 15 minut od zakończenia pierwszego posiedzenia. 

 

B. Walne Zebranie Członków 

 

§ 16 

 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebranie 

Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd, w celu powzięcia 

uchwał w sprawach w wskazanych § 17 ust. 1 pkt. c), d), e) i f), w terminie do 6 

(sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego. Zarząd w każdym 



czasie może zwołać Nadzwyczajne Zebranie Członków, jeśli uzna, iż wymaga tego 

interes Stowarzyszenia.  

3. Zarząd zawiadamia członków o miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad 

Walnego Zebrania Członków, przynajmniej na 14 dni przed jego terminem. 

4. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków na 

wniosek Komisji Rewizyjnej lub przynajmniej 1/3 członków Stowarzyszenia. Zarząd 

zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków niezwłocznie po otrzymaniu 

wniosku w tym zakresie, z zachowaniem postawienia objętego treścią § 16 ust. 3, przy 

czym termin odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków musi przypadać 

w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od chwili złożenia wniosku.  

5. Do wniosku zwołania Walnego Zebrania Członków, o którym mowa powyżej w ust. 

4, dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest 

uwzględnić. Porządek obrad może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty. 

6. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje przewodniczący, który każdorazowo 

wybierany jest spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, obecnych na Walnym 

Zebraniu Członków, w sposób określony w § 15 powyżej.  

 

§ 17 

 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

a. uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności 

Stowarzyszenia, 

b. uchwalanie i zmiana regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a 

także Biura, o którym mowa w § 19 ust. 4. 

c. rozpatrzenie i podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia corocznego 

(obejmującego każdy rok obrachunkowy) sprawozdania Komisji Rewizyjnej ze 

swojej działalności,  

d. rozpatrzenie i podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia corocznego 

(obejmujących każdy rok obrachunkowy) sprawozdania Zarządu z działalności 

Stowarzyszenia, 

e. udzielenie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium 

członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w poprzednim roku 

obrachunkowym, 

f. udzielanie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej z wykonywania przez 

nich obowiązków w poprzednim roku obrachunkowym, 

g. wybór (powoływanie i odwoływanie)  Prezesa i członków Zarządu, 

h. wybór (powoływanie i odwoływanie) członków Komisji Rewizyjnej, 

i. uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany, 

j. nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia, 

k. ustalanie wysokości składek członkowskich lub innych opłat na rzecz 

Stowarzyszenia, 

l. wyrażanie zgód na czynności wskazane w § 21 ust. 6, 

m. rozpatrywanie odwołań przewidzianych w niniejszym Statucie, 

n. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego 



majątku,  

o. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji, 

p. podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz 

w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów. 

2. Proponowany porządek obrad, o którym mowa w § 16 ust. 5, może być przez Walne 

Zebranie Członków zmieniony. 

 

C. Zarząd Stowarzyszenia 

 

§ 18 

1. Zarząd składa się z 3 (trzech) członków, w tym: Prezesa Zarządu i dwóch członków. 

2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go 

wskazany przez Prezesa Zarządu członek Zarządu. 

3. Zarząd, jako organ wykonawczy Stowarzyszenia, kieruje działalnością 

Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. 

4. Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w 

związku z pełnioną funkcją. Do zawarcia umowy i uzgodnienia jej treści (w tym w 

zakresie wynagrodzenia) z członkiem Zarządu w imieniu Stowarzyszenia 

upoważniona jest Komisja Rewizyjna. 

 

§ 19 

 

1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy: 

a. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków, 

b. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem, a 

także reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, w tym nawiązywanie i 

kształtowanie treści stosunków prawnych z osobami świadczącymi na rzecz 

Stowarzyszenia pracę, w  szczególności z pracownikami Stowarzyszenia, 

c. podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa, 

d. uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych, 

e. przygotowywanie i składanie corocznych (obejmujących każdy rok 

obrachunkowy) sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, 

f. składanie oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia, w tym nabywanie praw i 

zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, z 

uwzględnieniem treści § 21 ust. 6, 

g. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,  

h. uchwalanie regulaminu Biura, o którym mowa w poniżej w ust. 5 – 7.  

2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami 

podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał 

kalendarzowy. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub wyznaczony przez niego 

członek Zarządu. 

3. Szczegółowy tryb i sposób działania Zarządu określa regulamin Zarządu, uchwalony 

przez Walne Zebranie Członków. 



4. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może stworzyć biuro, zwane: 

„Biurem Stowarzyszenia”, złożone m.in. z pracowników zatrudnionych przez 

Stowarzyszenie. 

5. Biuro Stowarzyszenia działa na podstawie regulaminu, uchwalonego przez Walne 

Zebranie Członków. 

6. Pracą Biura Stowarzyszenia kieruje Prezes Zarządu. 

 

D. Komisja Rewizyjna 

 

§ 20 

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia i sprawuje 

nadzór nad jego działalnością w zakresie określonym w niniejszym Statucie. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w tym Prezesa Komisji Rewizyjnej  

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a. przeprowadzenie co najmniej raz w roku obrachunkowym kontroli działalności 

merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia, 

b. przygotowywanie i składanie do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu Członków 

corocznych (obejmujących okres każdego roku obrachunkowego) sprawozdań, 

c. wyrażanie opinii  w sprawach o udzielenie przez Walne Zebranie Członków 

absolutorium członkom Zarządu, 

d. przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami, 

e. prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich lub 

realizacji zadeklarowanego wsparcia (pomocy) na rzecz Stowarzyszenia, 

f. składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Członków. 

4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby: 

a. będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

b. wskazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 

5. Dokonanie wyboru do składu Komisji Rewizyjnej, wbrew treści § 20 ust. 5, jest 

nieważne i nie wywołuje skutków prawnych. Wystąpienie okoliczności, o których 

mowa w § 20 ust. 5, w trakcie trwania kadencji osoby pełniącej funkcję członka 

Komisji Rewizyjnej skutkuje wygaśnięciem mandatu takiej osoby w Komisji 

Rewizyjnej, bez konieczności podejmowania jakichkolwiek dodatkowych działań w 

tym zakresie (w szczególności podejmowania uchwał). 

6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestnictwa z głosem doradczym w 

posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia. 

7. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu, uchwalonego przez Walne 

Zebranie Członków. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rozdział V 

MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA 

 

§ 21 

 

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki oraz prawa 

majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. 

2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z: 

a. składek członkowskich i innych opłat na rzecz Stowarzyszenia, 

b. dotacji, 

c. środków otrzymanych od sponsorów, 

d. darowizn, zapisów i spadków, 

e. dochodów z własnej działalności, 

f. dochodów z majątku. 

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane z góry, do końca stycznia każdego roku 

obrachunkowego. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki członkowskie [lub inne 

świadczenia wynikające z zadeklarowanego wsparcia (pomocy) na rzecz 

Stowarzyszenia], według zasad określonych przez Zarząd, nie później jednak niż w 

ciągu 30 (trzydziestu) dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet 

członków Stowarzyszenia. 

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 

6. Zgody Walnego Zebrania Członków wymagają następujące czynności Zarządu: 

a. nabycie, zbycie lub obciążenie rzeczowe nieruchomości, 

b. nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce, a także innych 

tytułów uczestnictwa w podmiotach prawa, 

c. zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, 

d. wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości należącej do Stowarzyszenia na 

okres dłuższy niż 3 (trzy) lata, 

e. jednorazowe rozporządzenie składnikiem majątku lub prawem majątkowym  

Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 50.000 zł lub zaciągnięcie 

jednorazowego zobowiązania przekraczającego tę wartość, 

f. przyjęcie lub odrzucenie spadku. 

 

§ 22 

 

Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym rozporządzania prawem, zaciągania zobowiązań 

majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, wymagane jest 

łączne współdziałanie: Prezesa Zarządu oraz dwóch członków.  

 



 

 

 

Rozdział VI 

PRZEPISY KOŃCOWE 

 

§ 23 

 

Statut niniejszy może być zmieniony wyłącznie przez Walne Zebranie Członków,  na 

podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co 

najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia; Przepisu § 15 nie stosuje się. 

 

§ 24 

 

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania 

Członków, powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej 

połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia; Przepisu § 15 nie stosuje się. 

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie 

Członków nie wyznaczy innych likwidatorów. 

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków 

określa sposób likwidacji Stowarzyszenia oraz podział i przeznaczenie majątku 

Stowarzyszenia.  


