
 

 

 

Uchwała nr 1/2017 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Związek Weteranów Trzeciej Konspiracji 1956 – 

1989” 

z dnia 15 maja 2017 r. 
ws. przyjęcia projektu zmienionego Statutu Stowarzyszenia. 

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Związek Weteranów Trzeciej Konspiracji 

1956 – 1989” odrzuciło  w całości tekst dotychczasowego Statutu Stowarzyszenia i przyjęło 

nowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

 

 

 

Za Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia ZWTK 

Henryk Marczak 

Przewodniczący WZCz 

 

 

………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/2017 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Związek Weteranów Trzeciej Konspiracji 1956 – 

1989”z dnia 15.05.2017 r. 

 

 

 

 

STATUT 
Związku Weteranów Trzeciej Konspiracji 1956-1989 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Stowarzyszenie o nazwie „Związek Weteranów Trzeciej Konspiracji 1956 – 1989” zwane dalej 

„Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku. Prawo o 

Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu. 

 

§ 2 

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, trwałym i samorządnym zrzeszeniem o celach 

niezarobkowych. 

 

§ 3 

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą 

władz naczelnych jest miasto Łódź. W celu pełnej realizacji celów statutowych Stowarzyszenie 

może prowadzić działalność poza granicami Polski, z poszanowaniem miejscowego prawa. 

 

§ 4 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

 

§ 5 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych 

spraw może zatrudniać pracowników. 

 

§ 6 

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci określonych na zasadach ogólnych. 

 

§ 7 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym 

lub podobnym profilu działania. 

 

Rozdział II 

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji 

 

§ 8 

Celami Stowarzyszenia są: 



a) integrowanie środowisk niepodległościowych 

b) upamiętnianie wydarzeń historycznych związanych z walką i działalnością w latach 

1956 – 1989 na rzecz odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

c) odnajdywanie, gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie i upowszechnianie 

dokumentów, relacji, publikacji, artefaktów i innych świadectw historycznych, 

dotyczących zdarzeń, osób miejsc związanymi z prowadzoną w latach 1956 - 1989 

działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, a także z represjami 

komunistycznych wymierzonymi w osoby prowadzące taką działalność. 

d) Współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni Przeciwko 

Narodowi Polskiemu w celu doprowadzenia do pociągnięcia do odpowiedzialności 

karnej osób z aparatu władzy Polski komunistycznej, które dopuściły się zbrodni 

określonych w Art. 2, ust 1, 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Dz. 

U. z 2016 r. poz. 152 z późn. zm.) i innych przestępstw przeciwko obywatelom 

walczącym o suwerenną i niepodległą Polskę. 

e) pomoc osobom prowadzącym w latach 1956-1989 działalność na rzecz niepodległego 

bytu Państwa Polskiego w występowaniu przez nich z wnioskami o nadanie im 

statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów 

politycznych. 

f) zgłaszanie wniosków o przyznanie odznaczeń państwowych dla osób zasłużonych dla 

niepodległego bytu Państwa Polskiego 

g) podejmowanie działań zmierzających do poprawy warunków socjalno-bytowych 

byłych działaczy opozycji niepodległościowej i ich rodzin znajdujących się w trudnej 

sytuacji życiowej 

 

§ 9 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

a) inicjowanie i prowadzenie prac naukowo-historycznych o zdarzeniach, miejscach i 

ludziach uczestniczących w latach 1956-1989 w działaniach na rzecz niepodległego 

bytu Państwa Polskiego 

b) publikowanie opracowań i dokonań opozycji niepodległościowej, 

c) upowszechnianie tematyki historycznej zwłaszcza wśród młodzieży, 

d) organizowanie odczytów, konferencji, sympozjów naukowych, itd. poświęconych 

działalności opozycji niepodległościowej 

e) organizowanie cyklicznych spotkań członków Stowarzyszenia 

f) inicjowanie, organizowanie i wspomaganie budowy pomników, tablic i budowli 

poświeconych ludziom i zdarzeniom związanym z działalnością w latach 1956 - 1989 

na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego 

g) współpraca ze środkami społecznego przekazu, 

h) czynny udział członków Stowarzyszenia w życiu społecznym, politycznym, 

kulturalnym i gospodarczym kraju, 

i) doradztwo i pomoc prawną 

j) organizowanie działalności wolontaryjnej, 

k) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia. 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 



 

§ 10 

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba mieszkająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 

lub za jej granicami. 

 

§ 11 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków: 

a) zwyczajnych 

b) korespondentów 

c) wspierających 

d) honorowych 

§ 12 

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, pragnąca urzeczywistniać cele 

Stowarzyszenia, która w latach 1956-1989 prowadziła działalność na rzecz niepodległego bytu 

Państwa Polskiego. 

2. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch 

miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej: 

a) rekomendację dwóch członków zwyczajnych, 

b) jako załącznik, decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych o potwierdzeniu statusu działacza opozycji antykomunistycznej 

lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, 

 

§ 13 

1. Członkiem korespondentem może być osoba fizyczna spełniająca kryteria określone w § 12, 

ust. 1, która zamieszkuje w miejscowości położonej w odległości od siedziby Stowarzyszenia 

uniemożliwiającej jej uczestnictwo w zebraniach i innych spotkaniach organizowanych przez 

Stowarzyszenie. 

2. Przyjęcia w poczet członków korespondentów dokonuje Zarząd na zasadach określonych w § 

12, ust. 2. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd może rozważyć przyjęcie w poczet 

członków zwyczajnych lub członków korespondentów osoby nie spełniającej warunków 

określonych w § 12, ust. 2. p. b). W takim przypadku winna ona dołączyć do deklaracji decyzję 

administracyjną Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu w sprawie spełniania warunków, o których mowa w art. 4, ustawy z dnia 20 

marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z 

powodów politycznych (Dz. U. poz. 693), albo dokument potwierdzający nadanie Krzyża 

Wolności i Solidarności. 

 

§ 14 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub 

merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez 

swojego przedstawiciela. 

2. Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie podpisanej 

deklaracji. 

 

§ 15 



1. Zarząd może odmówić przyjęcia osoby w poczet członków zwyczajnych, członków 

korespondentów lub członków wspierających Stowarzyszenia przedstawiając zainteresowanym 

pisemne uzasadnienie swojej decyzji w terminie 15 dni od daty powzięcia uchwały. 

2. Od uchwały odmawiającej przyjęcia do Stowarzyszenia przysługuje prawo wniesienia 

odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia jej 

doręczenia. Walne Zebranie Członków lub delegatów powinno rozpatrzyć odwołanie, w terminie 

nie dłuższym niż 30 dni od dnia jego wniesienia. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne. 

 

§ 16 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która położyła 

szczególne zasługi w dziele walki z komunizmem o niepodległy byt Państwa Polskiego, a także 

która wniosła szczególny wkład w realizację celów Stowarzyszenia i w jego rozwój. 

2. Godność członka honorowego nadaje i odbiera Walne Zebranie na wniosek Zarządu 

Stowarzyszenia. 

 

§ 17 

Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni z uiszczania składek członkowskich. 

 

§ 18 

Prawa członkowskie 

1. Członek zwyczajny ma prawo: 

a) uczestniczyć w zebraniach i innych spotkaniach organizowanych przez 

Stowarzyszenie, 

b) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, 

c) zgłaszać wnioski i postulaty w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia, 

d) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach 

zgodnych z jego celami statutowymi. 

e) do informacji o decyzjach i innych działaniach władz Związku oraz wglądu do 

dokumentów dotyczących jego osoby 

f) korzystania z pomocy Stowarzyszenia w uzyskaniu pomocy materialnej wynikające z 

posiadanego statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby 

represjonowanej z powodów politycznych. 

g) noszenia odznaki organizacyjnej 

2. Członek korespondent ma prawa określone w ust. 1, p. a), c)–g). 

3. Członek wspierający ma prawo udziału z głosem doradczym, w przypadku osoby prawnej za 

pośrednictwem swojego przedstawiciela, w pracach Stowarzyszenia i zgłaszania do władz 

Stowarzyszenia wniosków i postulatów dotyczących podejmowanych przez Stowarzyszenie 

zadań. 

4. Członek honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, 

zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez 

Stowarzyszenie zadań. 

 

§ 19 

Obowiązki członków 

1. Członek zwyczajny ma obowiązek: 

a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

b) regularnego opłacania składek członkowskich, 



c) uczestniczenia w zebraniach Stowarzyszenia Związku oraz w posiedzeniach władz 

Stowarzyszenia, do których został wybrany, 

d) aktywnego uczestniczenia w realizacji i propagowaniu celów Stowarzyszenia, 

e) dbania o dobre imię Stowarzyszenia 

f) powstrzymywania się od działań sprzecznych z zapisami Statutu Stowarzyszenia, 

g) informowania Stowarzyszenia o zmianie danych personalnych i adresu zamieszkania. 

2. Członek korespondent ma obowiązki określone w ust. 1, p. a), b), d)–g). 

2. Członek wspierający ma obowiązek: 

a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

b) regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 

c) dbania o dobre imię Stowarzyszenia. 

3. Członek honorowy ma obowiązek: 

a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia, 

b) dbania o dobre imię Stowarzyszenia 

 

§ 20 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

a) Uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu członka 

b) Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia w drodze pisemnego oświadczenia, po 

uprzednim uregulowaniu przez niego zaległych składek członkowskich i innych 

zobowiązań. 

c) Śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym. 

d) Rozwiązania Stowarzyszenia 

2. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku: 

a) Zalegania przez członków zwyczajnych i członków korespondentów z opłatą składek 

członkowskich przez okres 6 miesięcy, po uprzednim pisemnym wezwaniu przez 

Zarząd do uregulowania tych należności, w terminie nie krótszym niż 30 dni. 

b) Nie uczestniczenia przez członków zwyczajnych w pracach Stowarzyszenia przez 

okres 1 roku. 

c) Niewywiązywania się przez członków wspierających z zadeklarowanych świadczeń 

d) Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu. 

3. Wykluczenie członka następuje w przypadku: 

a) Naruszania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

b) Działania na szkodę Stowarzyszenia. 

4. Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do 

Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie 

rozpatruje odwołanie w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia wniesienia odwołania. 

Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne. 

5. W przypadku odwołania się od uchwały pozbawiającej członkostwa, ulega ono zawieszeniu do 

czasu podjęcia decyzji przez Walne Zebranie Członków. 

6. Członkostwo honorowe ustaje na skutek uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej na 

wniosek Zarządu. 

 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

 

§ 21 



1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków 

b) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem,  

c) Komisja Rewizyjna, 

 

§ 22 

1. W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 100 osób Walne Zebranie 

Członków może zostać zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów wybranych na okres kadencji 

w proporcji jeden delegat na czterech członków zwyczajnych. 

2. Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określa regulamin uchwalony przez Zarząd. 

 

§ 23 

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata i kończy się w miesiącu czerwcu 

ostatniego roku kadencji. Dokładny termin wyborów władz na daną kadencję określa uchwała 

Zarządu. W wyjątkowych przypadkach Zarząd może przedłużyć lub skrócić czas trwania 

kadencji władz, nie więcej jednak niż o 4 miesiące. 

2. Wybory do władz Stowarzyszenia są bezpośrednie i odbywają się według następujących zasad: 

a) czynne prawo wyborcze posiadają członkowie Stowarzyszenia, 

b) kandydatem może być członek zwyczajny lub wspierający Stowarzyszenia, 

legitymujący się co najmniej trzymiesięcznym, nieprzerwanym okresem 

przynależności do Stowarzyszenia bezpośrednio poprzedzającym wybór, 

c) głosowanie odbywa się w sposób tajny, 

d) wyborcy przysługuje jeden głos. 

e) głosować można tylko osobiście. 

f) głosuje się na poszczególnych kandydatów, 

g) wybory są ważne, gdy weźmie w nich udział co najmniej połowa uprawnionych do 

głosowania, 

h) do wyboru konieczne jest uzyskanie przez kandydata więcej niż połowy ważnie 

oddanych głosów. 

i) Wyboru dokonuje się na okres kadencji danej władzy. 

3. Początkiem kadencji władzy jest moment rozpoczęcia pierwszego posiedzenia tej władzy 

w nowej kadencji. Posiedzenie to powinno się odbyć nie później niż do końca czerwca. Wybrane 

władze są uprawniona do odbycia swego pierwszego posiedzenia w nowej kadencji, jeżeli 

dokonano wyboru co najmniej połowy ich członków wybieranych przez władzę stanowiącą danej 

jednostki organizacyjnej. 

4. Początek kadencji danej władzy jest jednocześnie momentem zakończenia poprzedniej 

Kadencji. 

5. W okresie kadencji członkowie władz mogą być odwoływani w takim samym trybie w jakim 

są powoływani. 

 

§ 24 
1. Obowiązek zorganizowania wyborów uzupełniających do Zarządu, Komisji Rewizyjnej 

zachodzi wówczas, gdy liczba członków każdej z tych władz spadnie poniżej połowy (dwóch 

trzecich) ustalonej liczby, a w przypadku władzy trzyosobowej liczba jej członków spadnie 

poniżej trzech osób. W celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających zwołuje się 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. 



2. Prezes Stowarzyszenia wybierany jest w wyborach bezpośrednich przez Walne Zebranie 

Członków. 

3. Obowiązek wyborów uzupełniających na funkcję Prezesa istnieje zawsze w przypadku 

wygaśnięcia mandatu Prezesa dotychczasowego. 

4. Wybory uzupełniające, o których mowa w p. 1 i 2, przeprowadza się najpóźniej w terminie 30 

dni od daty powstania takiej sytuacji. 

 

§ 25 
Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej podejmowane są w głosowaniu 

jawnym zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do 

głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. 

 

§ 26 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebrania mogą być: 

a) zwyczajne, 

b) nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się na koniec kadencji. Ma ono charakter sprawozdawczo-

wyborczy. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd 

a) z własnej inicjatywy, 

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,  

c) na pisemny wniosek, co najmniej połowy członków zwyczajnych. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie musi odbyć się w ciągu dwóch miesięcy od zgłoszenia 

wniosku. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których 

zostało zwołane. 

6. O terminie i miejscu Walnego Zebrania oraz o przygotowanej propozycji porządku obrad 

Zarząd zawiadamia członków nie później niż na 14 dni przed terminem obrad. 

 

§ 27 

1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni, 

b) z głosem doradczym mogą brać udział członkowie wspierający, członkowie 

korespondenci, członkowie honorowi i zaproszeni goście. 

2. Walne Zebranie Członków wybiera ze swego grona Prezydium w składzie: przewodniczący, 

zastępca przewodniczącego i sekretarz, które kieruje obradami Walnego Zebrania Członków. 

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków są podejmowane przy obecności: 

a) w pierwszym terminie - co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków, 

b) w drugim terminie, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. 

 

 

§ 28 

1. Walne Zebranie Członków obraduje wg ustalonego przez siebie regulaminu obrad. 

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności: 

a) uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia, 

b) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Stowarzyszenia, 

c) uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania Członków, 



d) zatwierdzanie regulaminów pozostałych władz Stowarzyszenia, 

e) uchwalenie zmian statutu Stowarzyszenia,  

f) zatwierdzanie budżetu i preliminarza budżetowego Stowarzyszenia, 

g) zatwierdzanie niezbędnej liczby członków władz Stowarzyszenia w okresie danej 

kadencji, 

h) wybór i odwołanie wszystkich władz Stowarzyszenia, 

i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich,  

j) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 

k) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

l) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia. 

m) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 

 

§ 29 

1. Zarząd Stowarzyszenia jest jego najwyższą władzą w okresie między Walnymi Zebraniami 

członków. 

2. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z jego statutem oraz 

uchwałami Walnego Zebrania i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym 

Zebraniem. 

3. W skład Zarządu wchodzi Prezes oraz od czterech do sześciu członków wybranych na 

Walnym Zebraniu Członków. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona 

wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.  

4. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy, oraz tryb obradowania określa opracowany 

przez Zarząd Regulamin pracy Zarządu. 

5. Uchwały Zarządu podejmowane są przy obowiązkowej obecności Prezesa lub Wiceprezesa. 

6. Dopuszcza się możliwość głosowania uchwał i stanowisk przez Zarząd przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zasady oraz sposób głosowania przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa regulamin 

Zarządu. 

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z przyjętym przez Zarząd kalendarzem zebrań, nie 

rzadziej jednak niż 12 razy w roku. Posiedzenie zarządu może być też zwołane na wniosek, co 

najmniej czterech członków Zarządu, w terminie dziesięciu dni od daty zgłoszenia wniosku. 

8. Z zebrań Zarządu, sekretarz Zarządu, a w przypadku jego nieobecności inny członek Zarządu, 

sporządza protokół, który podpisuje przewodniczący zebrania i osoba sporządzająca protokół. 

 

§ 30 

1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy: 

a) realizowanie zadań i celów statutowych zgodnie z wytycznymi, uchwałami i 

zaleceniami Walnego Zebrania, 

b) inicjowanie i programowanie działalności Stowarzyszenia, 

c) uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej, 

d) powoływanie zespołów pomocniczych – tematycznych komisji problemowych do 

realizacji zadań doraźnych, określając ich skład, zadania oraz termin zakończenia prac 

i przedłożenia wniosków i opinii. 

e) sporządzanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności oraz sprawozdań 

finansowych i przedkładanie ich do zatwierdzenia przez Walne Zebranie, 

f) zwoływanie Walnych Zebrań, 



g) przyjmowanie w poczet stowarzyszenia członków zwyczajnych i wspierających, 

prowadzenie ich ewidencji 

h) przyjmowanie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia, 

i) określanie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich oraz pobieranie 

składek członkowskich, 

j) udzielanie pełnomocnictw, 

k) współdziałanie z organami władzy samorządowej oraz organizacjami społecznymi, 

gospodarczymi i pozarządowymi, 

l) podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i 

międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do 

tych organizacji i na imprezy zagraniczne 

m) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia. 

n) zaciąganie kredytów za zgodą Walnego Zebrania, 

2. Uchwały w sprawach określonych w p. l), m), n) wymagają kwalifikowanej większości 2/3 

głosów 

 

§ 31 

1. Prezes lub wskazany przez niego wiceprezes przewodzi i kieruje pracami Zarządu a w 

szczególności : 

a) reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, 

b) wyznacza zadania członkom Zarządu i nadzoruje ich pracę, 

c) udziela pełnomocnictwa w poszczególnych sprawach, 

d) zawiera, zaakceptowane przez Zarząd, porozumienia o współpracy z organami 

administracji państwowej, samorządowej oraz z organizacjami o podobnym profilu 

działania, 

e) składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie z działalności Zarządu, 

2. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa funkcję te obejmuje na 

ten okres wiceprezes wyznaczony na piśmie przez Prezesa. 

3. Prezes lub wyznaczony przez niego na piśmie wiceprezes kieruje pracami Stowarzyszenia w 

okresie miedzy posiedzeniami Zarządu, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd. 

 

§ 32 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków 

3. Komisja Rewizyjna na pierwszym zebraniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego 

zastępcę i sekretarza. 

4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu pracy. 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być: 

a) członkowie pozostałych władz Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

b) osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 

6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrolowanie, co najmniej raz w roku działalności Zarządu Stowarzyszenia w 

zakresie działalności finansowej, zgodności działania zarządu z postanowieniami 

Statutu i innych przepisów prawa wewnętrznego Stowarzyszenia, wiążących tę 

władzę oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 



b) wnioskowanie do Zarządu Stowarzyszenia o złożenie pisemnych lub ustnych 

wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 

c) Składanie wniosków do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 

Członków. 

d) uchwalanie własnego regulaminu działania. 

e) przedstawiania Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących 

działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia, 

f) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z własnej działalności 

g) składanie Walnemu Zebraniu Członków wniosków o udzielenie absolutorium 

Zarządowi Stowarzyszenia, 

h) uczestniczenie przez swoich przedstawicieli w zebraniach Zarządu z głosem 

doradczym. 

 

Rozdział V 

Majątek i Fundusze 

 

§ 33 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 

a) opłaty wpisowe i składki członkowskie,  

b) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będący w 

użytkowaniu Stowarzyszenia, 

c) dotacje, 

d) darowizny, zapisy i spadki. 

e) wpływy z działalności statutowej. 

f) dochody z ofiarności publicznej. 

3. Środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. 

4. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków 

majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób, Prezesa i innego członka 

Zarządu. 

 

Rozdział VI 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§ 34 

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjecie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia 

przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności 

co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem 

obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w 

porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia o terminie i miejscu Walnego 

Zebrania członków, określonego w § 26 p. 6 należy załączyć projekty stosownych uchwał. 

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób 

przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia  

4. W sprawach rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w Statucie, mają 

zastosowanie przepisy Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 

poz. 104, z późniejszymi zmianami). 



 

 

Rozdział VII 

Postanowienia przejściowe 

 

§ 35 

Osoby, które nabyły członkostwo zwyczajne przed wejściem w życie niniejszych przepisów 

Statutu muszą spełnić warunek zawarty w § 12, ust. 1. p. b) w terminie do 9 miesięcy od wejścia 

w życie jego przepisów. 

 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

 

§ 36 

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu 

Rejestrowego. 


