
STOWARZYSZENIE  

KLUB PODRÓŻNIKÓW „SOLIŚCI” 

Rozdział I  

Postanowienia ogólne 

 

§1.  

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Podróżników „Soliści”, (dalej: „Stowarzyszenie”). 

2. Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą ograniczoną do zwrotu „Soliści”. 

 

§2.  

1. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, działających na rzecz rozwoju kultury, 

i tradycji polskiej, zdrowego trybu życia, a także promocji polskich oraz 

międzynarodowych podmiotów gospodarczych w różnych krajach świata. 

 

§3.  

1. Miejscem siedziby stowarzyszenia jest Oświęcim. Stowarzyszenie działa na terenie 

Rzeczpospolitej Polski oraz innych krajach oraz regionach Europy i Świata. 

2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać poza granicami 

Rzeczpospolitej Polskiej z poszanowaniem obowiązującego prawa. 

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność w języku polskim i jakimkolwiek innym 

języku obcym. 

 

§4.  

1. Stowarzyszenia posiada osobowość prawną. 

2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

3. Stowarzyszenie działa na podstawie: 

a) przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 

2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.),  

b) niniejszego statutu,  

c) uchwał Walnego Zebrania, 

d) uchwał Zarządu, 

e) obowiązujących przepisów prawa. 

 



 

 

§5.  

1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o 

podobnych celach. 

2. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego znaku graficznego (logo), odznak, pieczęci 

i druków firmowych na zasadach określonych w przepisach szczególnych. 

 

§6.  

1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. 

Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym 

także swoich członków. 

 

§7.  

1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. 

ROZDZIAŁ II  

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA 

 

§8.  



1. Celami Stowarzyszenia są: 

a) Zrzeszanie osób zajmujących się działalnością podróżniczą i pokrewną. 

b) Zachowanie i propagowanie polskiej kultury w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w 

innych krajach świata. 

c) Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 

współpracy społeczności polskiej ze społecznościami innych państw. 

d) Działalność wspomagająca lokalny rozwój gospodarczy, w tym przede wszystkim 

rozwój przedsiębiorczości. 

e) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.  

f) Promocja zdrowia w tym propagowanie zdrowego trybu życia. 

g) Promocja różnych form aktywności fizycznej. 

h) Propagowanie wiedzy historycznej, w tym świadomości historycznej członków 

Stowarzyszenia i uczestników wypraw. 

i) Propagowanie ochrony środowiska naturalnego. 

j) Działalność związana z podróżowaniem, wspieraniem i organizacją inicjatyw 

podróżniczych oraz promocją alternatywnych form podróżowania,  

k) Organizacja wyjazdów podróżniczych dla członków Stowarzyszenia 

 

 

 

 

 

§9.  



1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez: 

a) Prowadzenie działalności reklamowej polskich i zagranicznych przedsiębiorców 

w czasie wypraw krajowych i międzynarodowych.  

b) Promocja dóbr materialnych i intelektualnych reklamowanych przedsiębiorców. 

c) Współpraca z mediami lokalnymi i krajowymi w celu realizacji przebiegu podróży 

oraz dostarczania materiałów zdjęciowych i filmowych. 

d) Profesjonalne opracowywanie materiału filmowego i fotograficznego z wypraw 

oraz uwzględnienie wizerunku lokalnych i polskich przedsiębiorców w 

Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami.  

e) Organizowanie wycieczek, wypraw, skoków spadochronowych, wspinaczek oraz 

wszelkich form aktywnego spędzania wolnego czasu.  

f) Działania związane z ochroną środowiska naturalnego, 

g) Współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi 

nieposiadającymi osobowości prawnej.  

h) Pozyskiwanie funduszy na cele statutowe.   

i) Poznawanie i propagowanie miejsc historycznie istotnych dla rozwoju Polski, 

Europy oraz Świata.  

j) Doradztwo i pomoc organizacyjno – ekonomiczna, 

k) Prowadzenie oraz udział w programach badawczych i rozwojowych w zakresie 

podróżowania, 

l) Organizacja spotkań mających na celu propagowanie idei podróżowania 

alternatywnego, 

m) Wpływanie na opinię publiczną poprzez zajmowanie stanowiska w sprawach 

dotyczących podróżowania, 

n) Działalność wydawnicza, edukacyjna, szkoleniowa. 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§10.  



1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.  

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

3. Członkiem Stowarzyszenia, może być również cudzoziemiec. Cudzoziemiec może zostać 

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia na takich samych zasadach, jak obywatel 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Członkami Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy nieposiadający miejsca zamieszkania 

w Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§11.  

1. Stowarzyszenie posiada członków: 

a) Zwyczajnych, 

b) Nadzwyczajny, 

c) Wspierających, 

d) Honorowych. 

 

§12.  

 

1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która wyrazi 

chęć stania się członkiem Stowarzyszenia w formie oświadczenia pisemnego przesłanego 

na adres siedziby Stowarzyszenia lub przesłanego pocztą elektroniczną na adres 

zarzad@solisci.pl, w którym to: 

a) wystarczająco wyraźnie wyrazi wolę stania się Członkiem Zwyczajnym, 

b) oświadczy, że zapoznał się z treścią niniejszego statutu oraz popiera cele i 

sposoby działania określone w Rozdziale 2, 

c) wskaże adres poczty elektronicznej właściwy do korespondencji, 

 

oraz uzyska akceptację Zarządu w formie uchwały. 

2. Osoba, o której mowa powyżej, staje się członkiem Stowarzyszenia, z chwilą podjęcia 

uchwały przez Zarząd. 

3. Zarząd może odmówić osobie zostania członkiem Stowarzyszenia bez podania 

przyczyny. 

 

§13.  

 



1. Członkiem Nadzwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba, która wyrazi chęć 

zostania Członkiem Stowarzyszenia bez spełnienia przewidzianych w §12 wymogów. 

2. Członek Nadzwyczajny może brać udział w działalności Stowarzyszenia bez prawa 

głosu. 

 

§14.  

 

1. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna, a także 

osoba, której odrębne przepisy nadają zdolność prawną, deklarująca pomoc finansową, 

rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. 

 

§15.  

 

1. Osoba, o której mowa w § 14 staje się Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia z chwilą 

podjęcia uchwały przez Zarząd. 

2. Zarząd może odmówić osobie stania się członkiem Stowarzyszenia z ważnych powodów. 

W tym przypadku nie przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. 

3. Odmowa nie pozbawia osoby prawa do ponownego starania się o zostanie członkiem 

Stowarzyszenia. 

 

§16.  

1. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny 

wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 

2. Członkowie Honorowi są przyjmowani jednomyślną uchwałą Zarządu podejmowaną na 

wniosek 5 Członków Zwyczajnych lub na wniosek osoby mającej uzyskać status Członka 

Honorowego. 

 

§17.  

 

1. Członkowie Zwyczajni mają, nie wyłączając innych postanowień niniejszego statutu, 

prawo: 

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, 

b) głosowania na Walne Zgromadzenie Członków, chyba, że przepisy statutu 

stanowią inaczej, 

c) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, w 

graniach określonych regulaminem lub uchwałami Zarządu, 

d) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez 

Stowarzyszenie wraz z prawem głosu, 

e) zgłaszania wniosków oraz postulatów co do działalności Stowarzyszenia. 

 



§18.  

 

1. Członkowie Zwyczajni mają obowiązek: 

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, 

b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

c) opłacania składek członkowskich, 

d) dbania o dobre imię Stowarzyszenia, 

e) propagowania celów i programu Stowarzyszenia, 

f) popierania kierunków działalności Stowarzyszenia, 

g) zwiększania prestiżu społecznego Stowarzyszenia, 

h) terminowego wywiązywania się z przyjętych wobec Stowarzyszenia zobowiązań. 

 

§19.  

 

1. Członkowie Nadzwyczajni, Wspierający i Honorowi nie posiadają biernego oraz 

czynnego prawa wyborczego, nie mają także prawa głosu na Walnym Zgromadzenie 

Członków, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach 

Stowarzyszenia.  

2. Poza tym mają oni prawo korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 

udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie. 

 

 

§20.  

 

1. Członek Wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 

przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

 

§21.  

 

1. Członkowie Wspierający oraz Honorowi mogą być objęci składkami członkowskimi 

tylko na podstawie konkretnej uchwały Zarządu. 

 

§22.  

 



1. Utrata Członkostwa następuje na skutek: 

a) pisemnej rezygnacji, po otrzymaniu jej przez Zarząd, 

b) wykluczenia przez Zarząd w formie uchwały, poprzez skreślenie członka: 

(i) z powodu uporczywego łamania statutu, 

(ii) nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, 

(iii) niepłacenia składek członkowskich. 

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 

d) ubezwłasnowolnienia częściowego lub całkowitego, 

e) decyzji prawnego opiekuna, przedstawiciela ustawowego, kuratora,  

f) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne z datą tego 

zdarzenia. 

2. Utrata członkostwa może nastąpić na skutek wykluczenia przez Zarząd w formie uchwały 

z powodu braku udziału w pracach Stowarzyszenia lub braku wkładu w rozwój 

Stowarzyszenia. 

3. Utrata członkostwa może nastąpić na skutek wykluczenia przez Zarząd w formie uchwały 

w przypadku działania na niekorzyść lub szkodę Stowarzyszenia. 

4. Do utraty Członkostwa Honorowego lub Wspierającego stosuje się §22 pkt 1, 2 i 3 

powyżej odpowiednio. 

5. Jednakże, w przypadku Członka Wspierającego, członkostwo ustaje po pisemnej 

rezygnacji dopiero po uregulowaniu zobowiązań wobec Stowarzyszenia, chyba, że 

Zarząd postanowi inaczej. 

 

§23.  

 

1. Dopuszczalne jest podjęcie przez Zarząd zbiorczej uchwały dotyczącej wielu osób 

deklarujących chęć pozostania członkiem. 

2. Uchwała Zarządu podjęta w trybie określonym w §22 podlega zaskarżeniu do Walnego 

Zgromadzenia Członków, za pośrednictwem Zarządu, w drodze pisemnego odwołania 

złożonego w terminie 7 dni od wydania uchwały Zarządu. Prezes Zarządu zwołuje Walne 

Zgromadzenie Członków w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.  

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna bez względu na frekwencję. 

4. O podjęciu uchwał, o których mowa w rozdziale III należy poinformować wnioskującego 

w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności listownie listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru, z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub poprzez 

odpowiednią informację na stronie internetowej, serwisach społecznościowych czy 

wiadomości sms lub z wykorzystaniem technologii instant messaging. 



ROZDZIAŁ IV 

Dział I 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 

§24.  

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zgromadzenie Członków, 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna, 

2. Niedopuszczalne jest łączenie funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej w tym samym 

okresie. 

3. Walne Zgromadzenie Członków stanowi najwyższą władzę Stowarzyszenia. 

 

§25.  

 

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, poczynając od 

dnia następującego po dniu wyboru, o ile postanowienia niniejszego statutu nie stanowią 

inaczej, w szczególności niniejsze postanowienie nie narusza §32 oraz §33. 

2. Władze wybiera się poprzez głosowanie jawne względną większością głosów niezależnie 

od frekwencji. 

3. Kandydaci do władz Stowarzyszenia zgłaszają Zarządowi chęć kandydowania najpóźniej 

na 7 dni przed dniem wyborów w sposób umownie przyjęty lub zgodny z uchwałą 

Zarządu. 

4. Głosowanie odbywa się poprzez podniesienie ręki.  

5. Dopuszczalne jest głosowanie tylko we własnym imieniu, osobiście. Niedopuszczalne 

jest udzielanie pełnomocnictw do głosowania ani głosowanie poprzez przedstawiciela, 

opiekuna lub inną formę zastępstwa. 

6. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić więcej niż 

przez dwie kadencje. 

 

§26.  

1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów bez 

względu na ilość obecnych uprawnionych przy głosowaniu, chyba że dalsze 

postanowienia statutu stanowią inaczej. 

 



§27.  

1. W razie gdy skład określony organ władzy Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie 

trwania kadencji, uzupełnienie składu może nastąpić w wyniku uchwały, którą podejmują 

pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu, zwykłą większością głosów.  

2. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.  

3. Jeśli wskazane powyżej uzupełnienie nie jest możliwe przeprowadza się wybory w 

normalnym trybie. 

Dział II 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 

 

§28.  

 

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.  

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział: 

a) z głosem stanowiącym – Członkowie Zwyczajni, 

b) z głosem doradczym – Członkowie Nadzwyczajni, Wspierający, Honorowi oraz 

zaproszeni goście. 

§29.  

 

1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przynajmniej raz na rok 

kalendarzowy przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do 

wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania w 

sposób zwyczajowo przyjęty. 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest 

zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny 

wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.  

a) Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co 

najmniej na 7 dni przed terminem zebrania w sposób zwyczajowo przyjęty.  

b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków musi być zwołane na dzień 

przypadający w ciągu 30 dni od złożenia wniosku o jego zwołanie. 

4. Walne Zgromadzenie Członków działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez 

Walne Zgromadzenie na pierwszym posiedzeniu bezwzględną większością głosów. 

 

§30.  



1. Głosowanie Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia jest jawne dla członków 

stowarzyszenia. 

2. Walne Zgromadzenie Członków może podjąć zwykłą większością głosów uchwałę o 

dopuszczeniu osób niebędących członkami Stowarzyszenia do udziału w posiedzeniu 

Walnego Zgromadzenia Członków w charakterze obserwatorów z głosem doradczym. 

3. Walne Zgromadzenie obraduje w siedzibie Stowarzyszenia, jeśli to możliwe lub innym 

miejscu wskazanym w uchwale Zarządu, o której mowa w §29 pkt 2 i 3a. 

 

 

§31.  



1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą: 

a) uchwalanie zmian statutu, 

b) wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia, 

c) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

d) uchwalanie budżetu, 

e) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków 

Stowarzyszenia lub jego władze, 

f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego 

majątku, 

h) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, 

i) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji 

innych władz Stowarzyszenia. 

Dział III 

Zarząd 

 

§32.  

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z 

uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz. 

2. Prezes Zarządu sprawuje swoją funkcję do czasu odwołania. Wiceprezes sprawuje swoją 

funkcję do czasu odwołania przez Prezes. W przypadku odwołania Prezes nie może 

podejmować uchwał Zarządu samodzielnie, jeśli na skutek odwołania pozostaje jedynym 

członkiem Zarządu, za wyjątkiem spraw koniecznych, mogących zagrozić działalności 

Stowarzyszenia. 

§33.  

1. Zarząd składa się z 2 do 5 osób w tym Prezesa i dowolną ilość Wiceprezesów, nie mniej 

niż 1.  

2. Prezesa i Wiceprezesów wybiera Walne Zgromadzenie Członków. 

3. Funkcję Prezesa i Wiceprezesa mogą pełnić wyłącznie Członkowie Zwyczajni 

Stowarzyszenia. 

4. Kadencja Zarządu nie jest ograniczona czasowo i trwa aż do odwołania przez Walne 

Zgromadzenie i wyboru nowego Zarządu. W okresie po odwołaniu aż do wyboru nowego 

Zarządu Zarząd odwołany podejmuje jedynie czynności niecierpiące zwłoki. 

 

§34.  



1. W przypadku gdy Zarząd nie może podjąć uchwały zwykłą większością głosów z uwagi 

na parzystą liczbę członków Zarządu jak i w pozostałych wypadkach równej ilości 

głosów, głos decyzyjny ma Prezes Zarządu. 

2. Odwołanie Zarządu następuje decyzją Walnego Zgromadzenia na wniosek Komisji 

Rewizyjnej lub 1/3 Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia. 

3. Wybór Zarządu następuje poprzez wybór Prezesa i oddzielnie każdego z wiceprezesów. 

4. Prawo zgłaszania kandydatów do Zarządu ma każdy z członków Stowarzyszenia. 

 

§35.  

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. 

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub po uzyskaniu upoważnienia Prezesa Wiceprezes. 

3. Posiedzenia Zarządu nie wymagają sporządzania protokołów.  

4. Zarząd może obradować i głosować nad podjęciem uchwały z wykorzystaniem środków 

technologicznych umożliwiających komunikację na odległość. 

 

§36.  

 

1. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd na pierwszym 

posiedzeniu bezwzględną większością głosów. 

 

§37.  



1. Do kompetencji Zarządu należą w szczególności: 

a) realizacja celów Stowarzyszenia, 

b) kierowanie działalnością Stowarzyszenia, 

c) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, 

d) sporządzanie planów pracy i budżetu, 

e) koordynowanie projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie 

f) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 

g) składanie oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, 

h) dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami niniejszego 

Statutu przy uwzględnieniu wskazanych poniżej w rozdziale V upoważnień 

i) podejmowanie uchwał związanych z działalnością Stowarzyszenia, 

j) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 

k) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków, 

l) przyjmowanie i skreślanie członków, 

m) zawieszenie w czynnościach członków Stowarzyszenia, jeśli ich działalność jest 

niezgodna z postanowieniami niniejszego Statutu, przepisami prawa lub na 

niekorzyść Stowarzyszenia, 

n) uchwalanie regulaminów niezastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia, 

o) delegowanie przedstawicieli do wyjazdów w celach statutowych, krajowych i 

zagranicznych, 

p) zawieranie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych lub wskazanie osoby do 

tego uprawnionej, 

Dział IV  

KOMISJA REWIZYJNA 

 

§38.  

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 

Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 1 do 5 osób. Na czele Komisji Rewizyjnej stoi 

Przewodniczący. W przypadku, gdy składa się z więcej niż 2 osób składa się z 

Przewodniczącego i Zastępcy. 

 

 



§39.  

1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd. 

2. Wybory członków Komisji Rewizyjnej odbywają się odpowiednio według procedury 

przewidzianej dla Zarządu. 

 

§40.  

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrolowanie działalności Zarządu, 

b) kontrolowanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, 

c) składanie wniosków w związku z rezultatem kontroli na Walnym Zgromadzeniu 

Członków, 

d) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków 

oraz zebrania Zarządu, 

e) prawo wystąpienia z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Członków o 

odwołanie Zarządu, 

ROZDZIAŁ V 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

 

§41.  



1. Majątek Stowarzyszenia powstaje w szczególności z(e): 

a) składek członkowskich, 

b) darowizn, spadków, zapisów, 

c) dochodów i pożytków z majątku Stowarzyszenia, 

d) nagród, 

e) dotacji i ofiarności publicznej, 

f) wpływów z działalności statutowej, 

g) własnej działalności Stowarzyszenia. 

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie 

Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe powinny być bez zbędnej zwłoki przekazywane na 

konto Stowarzyszenia. 

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Decyzje w sprawie ustanawiania składek członkowskich podejmuje Walne Zgromadzenie 

Członków po zasięgnięciu opinii Zarządu w zakresie potrzeb finansowych 

Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie Członków wyznaczy wysokość składki 

członkowskiej, a także terminy i częstotliwość jej opłacenia. Zarząd wskaże techniczne 

sposoby wpłacania składek członkowskich (poprzez wskazanie rachunku bankowego 

bądź też wyznaczenie osoby upoważnionej do pobierania kwot składek członkowskich po 

uprzednim wydaniu potwierdzenia). 

5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje 

Zarząd. 

 

§42.  

 

1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w 

szczególności w sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa Zarządu lub innej 

osoby upoważnionej przez Prezesa. 

 

ROZDZIAŁ VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§43.  



1. Uchwałę w sprawie zmiany treści statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia 

podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością dwóch trzecich głosów, przy 

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, nie wyłączając uprawnień 

Założycieli. 

2. Większością, o której mowa w ust. 1, Walne Zgromadzenie Członków podejmuje także 

uchwałę o przyjęciu nowego statutu Stowarzyszenia. 

 

§44.  

1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków 

określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

 

§45.  

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy 

Prawo o Stowarzyszeniach. 

 


