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-Tekst jednolity- 

 

Statut 

     CENTRALNY KLUB STRZELECKI 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne  

 

§ 1 

1. CENTRALNY KLUB STRZELECKI zwany dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, 

samorządnym i trwałym zrzeszeniem, posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do 

rejestru organu nadzorującego. 

2. Stowarzyszenie jest ogólnokrajowym Stowarzyszeniem dobrowolnym.  

 

 

§ 2 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. 

2. Siedzibą Centralnego Klubu Strzeleckiego jest miasto Warszawa. 

 

 

§ 3 

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 

Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. 

 

2. Kolekcjonerski charakter Stowarzyszenia posiada w rozumieniu przepisów ustawy o broni i 

amunicji, a w szczególności art. 10 ust. 3 pkt 5 ustawy o broni i amunicji. (tj. Dz. U. z 2012 

r. poz. 576 z późna. zm.). 

 

 

§ 4 

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza 

granicami kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 

§ 5 

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

 

 

§ 6 

Nazwa  CENTRALNY KLUB STRZELECKI oraz logo są prawnie zastrzeżone. 

 

 

     Rozdział II 

Cele Stowarzyszenia i sposób działania 

 

§ 7 

Celami Stowarzyszenia są: 

a. popularyzacja strzelectwa praktycznego, sportowego i rekreacyjnego z broni sportowej, 

kolekcjonerskiej i historycznej; 

b. upowszechnianie, rozwijanie, promowanie kolekcjonerstwa broni, amunicji oraz 

militariów, zrzeszanie osób zajmujących się strzelectwem oraz działalnością 

kolekcjonerską w zakresie broni, amunicji i militariów; 
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c. popularyzowanie wiedzy na temat broni, militariów oraz historii oręża i działalności 

kolekcjonerskiej; 

d. pomoc kolekcjonerom broni i militariów w pozyskiwaniu nowych eksponatów oraz ich 

opracowywaniu, przechowywaniu i konserwowaniu, wspieranie członków      

Stowarzyszenia w zakresie kolekcjonowania broni, pamiątek i artefaktów militarnych  

i historycznych; 

e. wspieranie członków Stowarzyszenia w zakresie kolekcjonowania broni dawnej  

i nowej, pamiątek historycznych i pogłębiania wiedzy; 

f. prowadzenie działalności integracyjnej członków Stowarzyszenia, organizowanie  

i udział w aktywnościach z zakresu strzelectwa i kolekcjonerstwa broni palnej; 

g. doradztwo i pomoc organizacyjna oraz szkolenie kadr trenersko-instruktorskich innych 

podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia; 

h. podnoszenie sprawności fizycznej oraz poziomu wyszkolenia praktycznego  

i teoretycznego swoich członków; 

i. prowadzenie działalności wychowawczo-popularyzatorskiej w zakresie strzelectwa, 

promowanie postaw obywatelskich i patriotycznych wśród dorosłych, dzieci  

i młodzieży; 

j. organizowanie czasu wolnego dorosłych, dzieci i młodzieży w oparciu o sport 

strzelecki; 

k. kontynuowanie polskich tradycji strzelectwa oraz kolekcjonerstwa broni i militariów, 

oraz postaw patriotycznych. 

l. rozwój i upowszechnienie kultury fizycznej w zakresie sportu strzeleckiego  

i strzeleckiej rekreacji, w tym prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej w 

zakresie popularyzowania wśród społeczeństwa wiedzy na temat broni, militariów, 

historii oręża. 

1. Działalności na rzecz rozwoju społeczeństwa, w tym: 

a. prowadzenie działań na rzecz edukacji; 

b. zagospodarowanie wolnego czasu. 

2. Działalność na rzecz rozwoju sportu, w tym zabieganie o rozwój bazy sportowej oraz 

ułatwienie dostępu do niej.      

3. Współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi, innymi instytucjami oraz 

organizacjami w zakresie popularyzacji strzelectwa sportowego i rekreacyjnego. 

4. Inicjowanie i wspieranie działań we współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi 

lokalnie oraz wspólnotami lokalnymi. 

5. Popularyzacja aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu. 

6. Prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej. 

7. Udział w imprezach promocyjnych i targach krajowych oraz zagranicznych. 

8. Organizowanie konkursów.      

9. Organizowanie kursów przygotowujących do egzaminów na uzyskanie patentu 

strzeleckiego, licencji strzeleckiej, sędziów strzelectwa sportowego oraz egzaminu na 

myśliwego Polskiego Związku Łowieckiego. 

 

§ 8 

1. Stowarzyszenie swe cele, określone w § 7, realizuje przez: 

− prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność 

kulturalną, rekreacyjną i towarzyską; 

− organizację spotkań, prelekcji, pokazów, szkoleń, zawodów strzeleckich, imprez 

sportowych o charakterze strzeleckim i kolekcjonerskim; 

− udział członków Stowarzyszenia w spotkaniach oraz zawodach strzeleckich krajowych  

i zagranicznych; 

− systematyczne doskonalenie umiejętności strzeleckich i kompetencji członków      

Stowarzyszenia; 
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− współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia w uprawianiu strzelectwa 

historycznego, kolekcjonowaniu broni i amunicji, przechowywaniu i konserwacji broni 

i amunicji oraz militariów; 

− współpracę z podmiotami zewnętrznymi w celu realizacji celów statutowych, w tym ze 

stowarzyszeniami, muzeami, grupami rekonstrukcyjnymi, klubami sportowymi; 

− szerzenie wiedzy w zakresie historii i tradycji strzelectwa; 

− propagowanie i pielęgnacja idei patriotycznych, wyszkolenia strzeleckiego, wiedzy na 

temat historii broni i militariów; 

− działania zapewniające wyższą świadomość społeczną oraz bezpieczne warunki 

uprawiania strzelectwa i kolekcjonerstwa; 

− udział członków Stowarzyszenia w wystawach, konferencjach i innych imprezach 

promujących kolekcjonerstwo broni i militariów, organizowanie takich imprez, 

współpraca z innymi stowarzyszeniami o charakterze kolekcjonerskim; 

− współpracę ze szkołami, uczelniami i innymi instytucjami oświatowo-wychowawczymi 

w celu krzewienia sportu strzeleckiego wśród dzieci i młodzieży; 

− przygotowanie i utrzymanie zaplecza technicznego do realizacji powyższych celów, w 

szczególności odpowiedniej strzelnicy; 

− współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, innymi osobami, 

instytucjami oraz organizacjami społecznymi o podobnych celach działania; 

− organizację wydarzeń promujących polską historię; 

− wynajem obiektów na cele rekreacji i edukacji; 

− realizację przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym 

doradztwa, seminariów, szkoleń, kursów, warsztatów, wizyt studyjnych, konferencji, 

sympozjów, debat, dyskusji, akcji informacyjnych i konkursów oraz innych form 

przekazywania wiedzy; 

− szkolenie i doskonalenie zawodników, trenerów, instruktorów i sędziów strzelectwa 

sportowego; 

− działalność promocyjną, informacyjną, publicystyczną i poligraficzną, 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; 

− inicjatyw i działań na rzecz społeczności lokalnej; 

− współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi, organizacjami 

pozarządowymi i przedsiębiorcami działającymi w zakresie objętym celami 

statutowymi Stowarzyszenia, na poziomie krajowym i międzynarodowym; 

− współpracę ze szkołami, uczelniami, jednostkami samorządu terytorialnego 

wdrażającymi innowacje edukacyjne lub nowe kierunki i metody nauczania; 

− utrzymywanie kontaktów z innymi towarzystwami naukowymi i instytucjami  

o podobnym profilu działania; 

− współpracę z kołami naukowymi i organizacjami studentów; 

− wspieranie szkół i innych instytucji we wprowadzaniu inicjatyw edukacyjnych w tym 

szczególnie wzbogacania oferty zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

− współpracę z organami administracji rządowej, organizacjami społecznymi, 

placówkami kulturalno–oświatowymi oraz środkami masowego przekazu; 

− reprezentowanie swoich członków wobec władz i administracji uczelnianej  

i samorządowej oraz organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych; 

− organizowanie i uczestniczenie w festiwalach, wystawach, przeglądach, zjazdach, 

promocjach i innych imprezach kulturalnych, społecznych, turystycznych i sportowych; 

− uczestniczenie w festiwalach, targach, dniach otwartych, reklamie i promocji; 

− organizowanie i finansowanie zawodów strzeleckich sportowych i rekreacyjnych. 
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Działalność Stowarzyszenia finansowana jest przez Stowarzyszenie, przez co ma charakter 

niedochodowy. 

 

§ 9 

1. Stowarzyszenie może ustanawiać różne formy wyróżnienia, dyplomy, certyfikaty oraz 

odznaki honorowe i nadawać je osobom fizycznym, prawnym, instytucjom zasłużonym dla 

celów realizowanych przez Stowarzyszenie. 

2. Ustanawianie wyróżnień oraz odznak, o których mowa w pkt. 1 oraz ich nadawanie należy 

do kompetencji Członków Zarządu a w szczególności Prezesa i Wiceprezesa. 

 

 

Rozdział III 

Członkowie  Centralnego Klubu Strzeleckiego  

 

§ 10 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1. Członków zwyczajnych. 

2. Członków honorowych. 

3. Członków wspierających. 

 

§ 11 

1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która:  

a. złoży deklarację członkowską na piśmie lub w formie elektronicznej;  

2. Członkiem honorowym Stowarzyszenia mogą zostać obywatele polscy a ponadto 

cudzoziemcy mający kartę stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

dyplomaci obecni i byli akredytowani w Polsce, którzy popierają cele Stowarzyszenia i dają 

rękojmię czynnego uczestnictwa we wspólnym działaniu zmierzającym do realizacji celów 

statutowych Stowarzyszenia. 

3. Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być osoby fizyczne lub prawne, 

deklarujące pomoc finansową, rzeczową lub organizacyjną w realizacji celów 

Stowarzyszenia. 

 

§ 12 

Warunkiem uzyskania członkostwa zwyczajnego jest: 

a. zaakceptowanie niniejszego statutu; 

b. złożenie deklaracji członkowskiej; 

c. przyjęcie w poczet członków przez Zarząd Stowarzyszenia. 

 

 

§ 13 

1. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia, w formie 

pisemnej uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. 

2. Członkostwo powstaje z dniem wypełnienia deklaracji członkowskiej i opłaceniu 

wpisowego i składki rocznej.  

3. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku  

o rejestrację Stowarzyszenia stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się 

postanowienia decyzji organu nadzorującego o zarejestrowaniu, ponadto założyciele 

zwolnieni są z wpisowego i składki rocznej. 

 

§ 14 

Członek zwyczajny ma prawo do: 

a. biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia; 
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b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia; 

c. uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków; 

d. uczestniczenia w działaniach Stowarzyszenia; 

e. uczestniczenia we wszelkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie; 

f. składania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących celów i sposobów 

funkcjonowania Stowarzyszenia; 

g. prawa uczestniczenia w spotkaniach, konferencjach, szkoleniach i działaniach 

związanych z realizacją celów statutowych. 

 

§ 15 

 Członek zwyczajny zobowiązany jest do: 

a. postępowania zgodnie ze statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia; 

b. wpłacenia wpisowego w wysokości kwoty określonej uchwałami; 

c. regularnego opłacania składek rocznych; 

d. aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia i realizacji jego celów; 

e. przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia; 

f. dbania o dobre imię Stowarzyszenia, oraz jego rozwój. 

 Wysokość składki rocznej, wpisowego oraz termin zapłaty określa Walne Zebranie. 

 

§ 16 

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która w sposób szczególny zasłużyła się 

dla Stowarzyszenia. 

2. Godność członka honorowego przyznaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu      

Stowarzyszenia. 

3. Członek honorowy posiada prawa wymienione w §14, z wyjątkiem czynnego i biernego 

prawa wyborczego. 

4. Członek honorowy zobowiązany jest do: postępowania zgodnie ze statutem, regulaminami 

i uchwałami władz Stowarzyszenia, przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia 

Stowarzyszenia, dbania o dobre imię Stowarzyszenia, oraz jego rozwój. 

5. Członkowie honorowi są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich oraz wpisowego. 

 

§ 17 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która: 

a. uzasadni swoje zainteresowanie działalnością Stowarzyszenia; 

b. deklaruje pomoc finansową, rzeczową lub organizacyjną w realizacji celów      

Stowarzyszenia. 

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej lub elektronicznej deklaracji na 

podstawie decyzji Zarządu. 

3. O przyjęciu w poczet członków wspierających lub ich wykreśleniu decyduje Zarząd      

Stowarzyszenia. 

4. Członek wspierający nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego, a także nie 

posiada głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu Członków. Może jednak brać udział  

z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie 

prawa jak członkowie zwyczajni. 

5. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 

przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

 

 

§ 18 

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek skreślenia z listy członków w drodze uchwały Zarządu 

w przypadku: 

a. zalegania z płatnościami składek i pomimo wezwania nie spełnia tego świadczenia; 
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b. niewypełnienia obowiązków statutowych; 

c. zachowania nie korelującego z godnością członka Stowarzyszenia; 

d. wystąpienia ze Stowarzyszenia; 

e. śmierci członka. 

Członek zwyczajny ma prawo złożyć odwołanie od decyzji o skreśleniu z listy członków, w 

formie pisemnej lub elektronicznej, do komisji rewizyjnej, w ciągu 7 dniu od dnia dostarczenia 

decyzji o skreśleniu. 

 

§ 19 

Członkostwo honorowe wygasa:  

a. przez dobrowolne zrzeczenie się lub w wyniku uchwały Walnego Zgromadzenia 

Członków, w przypadku, gdy członek honorowy nie przestrzega postanowień Statutu; 

b. przez brak rękojmi czynnego uczestnictwa we wspólnym działaniu zmierzającym do 

realizacji celów statutowych Stowarzyszenia może zostać uznana w szczególności 

nieobecność, na co najmniej dwóch kolejnych zgromadzeniach członków; 

c. uchwałę o wykreśleniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. W terminie 30 dni od daty 

doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem członek Stowarzyszenia może się odwołać 

do Walnego Zebrania; 

d. uchwała Walnego Zebrania w tym przedmiocie jest ostateczna; 

e. postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się do członków wspierających w zakresie 

przewidzianym przepisami ustawy Prawo o Stowarzyszeniach. 

 

 

§ 20 

Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek: 

a. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie; 

b. śmierci, jeżeli jest to osoba fizyczna; 

c. skreślenia w związku z upadłością, likwidacją lub innymi uzasadnionymi przyczynami, 

jeżeli jest to osoba prawna lub instytucja, zgodnie z przepisami statutu. Skreślenie 

następuje drogą uchwały Zarządu; 

d. wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu za działanie na szkodę      

Stowarzyszenia. 

 

 

Rozdział IV 

Władze i organizacja Stowarzyszenia  

 

§ 21 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a. Walne Zebranie Członków; 

b. Zarząd; 

c. Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. Kadencja kończy się wraz z dniem 

odbycia Walnego Zebrania rozpatrującego sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 

czwarty rok obrotowy (sprawozdawczy) objęty tą kadencją. 

3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie, w 

głosowaniu tajnym. 

 

§ 22 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być powoływane 

w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. 

2. Walne Zebranie Członków zwyczajne odbywa się, co najmniej raz w roku. 
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3. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział: z głosem stanowiącym członkowie 

zwyczajni oraz z głosem doradczym członkowie honorowi i wspierający Stowarzyszenia. 

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są zwykłą większością głosów, 

przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w pierwszym terminie, 

zaś w drugim terminie wymaganie dotyczące kworum nie obowiązuje. 

 

 

§ 23 

Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd powiadamia 

w formie pisemnej lub elektronicznej, członków Stowarzyszenia o terminie Walnego 

Zgromadzenia Członków, co najmniej na 14 dni przed dniem obrad, wraz z proponowanym 

porządkiem obrad. 

  

 

§ 24 

1. Na pisemny wniosek 1/3 liczby członków lub wniosek Komisji Rewizyjnej, Zarząd 

zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Członków, nie później jednak niż na 3 tygodnie od daty 

zgłoszenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie na 

temat przedstawiony we wniosku o jego zwołanie. 

2. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania w ciągu 30 dni po upływie roku 

od poprzedniego Walnego Zebrania albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 

pomimo upływu 30 dni od dnia zgłoszenia pisemnego wniosku, Walne Zebranie może być 

zwołane przez Komisję Rewizyjną. 

 

§ 25 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 

a. uchwalenie statutu Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał dotyczących jego 

zmian; 

b. uchwalenie i określenie głównych kierunków programu działania Stowarzyszenia; 

c. wybór i odwołanie Zarządu Stowarzyszenia (Prezesa i Wiceprezesów) oraz Komisji 

Rewizyjnej; 

d. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia na zakończenie ich 

kadencji; 

e. uchwalanie szczegółowych regulaminów dotyczących działalności Stowarzyszenia; 

f. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie skreśleń z listy członków      

Stowarzyszenia; 

g. uchwalanie wytycznych dla Zarządu; 

h. uchwalanie szczegółowych regulaminów dotyczących działalności Stowarzyszenia, 

Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

i. podejmowanie decyzji w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu; 

j. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej; 

k. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku; 

l. decydowanie w sprawach dotyczących Stowarzyszenia nie uregulowanych innymi 

przepisami; 

m. uchwalanie budżetu, w tym wysokości składek członkowskich; 

n. decydowanie w sprawach, dla których Statut nie zastrzega kompetencji innych władz      

Stowarzyszenia. 

 

 

§ 26 

1. Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał: 

a. w pierwszym terminie - gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków; 
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b. w drugim terminie - bez względu na liczbę członków obecnych. 

2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia mogą być podjęte tylko 

wówczas, gdy w Zebraniu bierze udział, co najmniej połowa członków. 

 

 

§ 27  

1. Z wyjątkiem uchwał, o których mowa w pkt. 2, uchwały Walnego Zebrania zapadają 

zwykłą większością głosów, przy ich obliczaniu uwzględnia się tylko głosy za i przeciw 

uchwale. 

2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia zostaną podjęte 

większością 2/3 obecnych członków. 

3. Z zastrzeżeniem § 21 pkt.3, uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym. 

 

 

§ 28 

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia 

Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 

2. Zarząd składa się z 2 do 5 osób, a o liczbie członków Zarządu decyduje Walne Zebranie 

Członków w drodze uchwały. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 

3. W skład Zarządu wchodzą: Prezes Zarządu oraz 1-4 Wiceprezesów. 

4. Zarząd działa na podstawie regulaminu, uchwalanego przez Zarząd nie później niż na 

drugim swoim posiedzeniu. 

5. Prawo do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym do składania oświadczeń woli za      

Stowarzyszenie, w sprawach majątkowych i niemajątkowych posiada Prezes Zarządu lub 

współdziałanie 2 członków Zarządu. 

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się, co najmniej raz na sześć miesięcy. 

7. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy 

swojego regulaminowego składu. W sytuacji równej liczby głosów decydujący jest głos 

Prezesa Zarządu. 

8. Zarząd może udzielać stałych pełnomocnictw ogólnych do działania w imieniu      

Stowarzyszenia w granicach zwykłego zarządu. 

9. Zarząd może zwolnić w drodze decyzji nowo wstępujących członków z uiszczenia 

wpisowego. 

 

§ 29 

1. Do zadań Zarządu należy: 

a. realizowanie celów Stowarzyszenia; 

b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków; 

c. sporządzanie planów pracy i budżetu; 

d. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu; 

e. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia; 

f. prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia; 

g. podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich tj. przyjmowania i skreślania 

członków; 

h. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków; 

i. organizowanie i prowadzenie spraw związanych z działalnością Stowarzyszenia, a 

także wszelkich spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników; 

j. składanie sprawozdań ze swojej działalności za rok bieżący i za cały okres kadencji na 

Walny Zgromadzeniu Członków; 

k. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników      

Stowarzyszenia; 
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2. W przypadku Zarządu o nieparzystej liczbie członków uchwały podejmowane są 

większością głosów. 

 

 

Rozdział V 

Komisja rewizyjna 

 

§ 30 

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad 

jego działalnością. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch do pięciu osób, które wybierają spośród siebie 

przewodniczącego. 

3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego na pierwszym swoim 

posiedzeniu. 

4. Decyzje Komisji Rewizyjnej są podejmowane w postaci uchwał. 

5. Podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 50% członków. 

6. Składa wnioski z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków. 

 

 

§ 31 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a. kontrola działalności finansowej, gospodarczej i statutowej Stowarzyszenia; 

b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu; 

c. kontrola przestrzegania Statutu i wykonywania przez Zarząd uchwał podejmowanych 

przez Walne Zebranie; 

d. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia; 

e. przedstawianie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia, 

wynikających z przeprowadzonych kontroli; 

f. występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków; 

g. przedstawianie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosku o udzielenie lub odmowę 

udzielenia absolutorium dla władz Stowarzyszenia; 

 

§ 32 

Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli działalności Stowarzyszenia co najmniej raz w roku. 

 

 

§ 33 

1. Szczegółowe zasady wyboru władz Stowarzyszenia określa regulamin wyborów. 

2. Członek Zarządu Stowarzyszenia nie może być jednocześnie członkiem Komisji 

Rewizyjnej. 

3. W przypadku zaistnienia wakatu w Zarządzie Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej - w 

czasie trwania kadencji, skład władz może być zmieniony w drodze kooptacji. Kooptacji 

dokonują w drodze uchwały pozostali członkowie organu. W tym trybie można powołać 

nie więcej niż połowę składu organu. 

 

 

§ 34 

1. Członkostwo w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek: 

a. upływu kadencji, o której mowa w § 21 pkt. 2 Statutu;  

b. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu; 

c. zrzeczenia się udziału w tych władzach; 

d. odwołania przez Walne Zebranie. 



10 

 

2. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, których członkostwo ustało, 

wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno 

największe liczby głosów. W przypadku braku takiej możliwości, wyboru dokonuje się na 

zasadach określonych w § 21 pkt. 3. 

 

 

§ 35 

1. Komisja Rewizyjna wyznacza w drodze uchwały pełnomocników, w celu zawarcia 

pomiędzy Stowarzyszeniem a Członkami Zarządu umów związanych m.in. z 

wynagrodzeniem za czynności wynikające z pełnienia funkcji np. umowy o pracę, umowy 

o dzieło, umowy zlecenie itp. 

2. W przypadku braku możliwości podjęcia uchwały przez Komisję Rewizyjną z przyczyn 

niezależnych od niej, pełnomocnika wyznacza Walne Zebranie Członków. 

 

 

Rozdział VI 

Majątek Stowarzyszenia 

 

§ 36 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, akcje, obligacje, udziały oraz 

fundusze. 

 

§ 37 

1. Majątek Stowarzyszenia pochodzi ze: 

a. składek członkowskich; 

b. wpisowego; 

c. świadczeń członków wspierających; 

d. dotacji, grantów, darowizn, spadków i zapisów otrzymanych zarówno z terenu Polski 

jak i z zagranicy; 

e. przychodów ze zbiórek publicznych; 

f. dotacji i subwencji według zasad określonych w odrębnych przepisach; 

g. przychodów z majątku ruchomego i nieruchomego; 

h. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych; 

i. przychodów z własnej działalności gospodarczej. 

2. Stowarzyszenie nie przyjmuje żadnych płatności w gotówce o wartości równej lub 

przekraczającej równowartość kwoty określonej w art.2 pkt.1 lit. s) ustawy z dnia 16 

listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowania 

terroryzmu, również w drodze więcej niż jednej operacji z tym samym podmiotem. 

3. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej, Stowarzyszenie może 

nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. 

 

§ 38 

Wszelkie środki pieniężne powinny być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. 

 

 

§ 39 

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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§ 40 

Przychody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację 

wszystkich celów Stowarzyszenia, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

 

 

§ 41 

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Stowarzyszenia darowizny lub dotacji 

jednorazowych lub łącznych, na wniosek Zarządu mogą uzyskać, jeżeli wyrażą stosowne 

życzenie, tytuł „Sponsora Stowarzyszenia”. 

 

 

      § 42 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. 

 

 

 

Rozdział VII 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§ 43 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością dwóch 

trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

 

 

§ 44 

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 

dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

2. W przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków o rozwiązaniu 

Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku 

Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną. 

3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać cel, na który zostaje 

przeznaczony majątek Stowarzyszenia. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy 

Prawo o Stowarzyszeniach. 

 

 

 

 

 

            

                 Piotr Krajewski     Kamil Kobyliński 

 

                Zarząd Stowarzyszenia 

 

 


