
STATUT STOWARZYSZENIA WIELKOPOLSKI DOM PASYWNY 
 
ROZDZIAŁ I  
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§1 
 
1. Na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 
855 z późniejszymi zmianami), tworzy się Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Wielkopolski Dom 
Pasywny, dalej zwane Stowarzyszeniem.  
 
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie WiDP. 
 

§2 
 
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest  miasto Poznań. 
 
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem 
województwa wielkopolskiego. 
  
3. Dla realizacji celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działania na terenie innych państw, 
z poszanowaniem tamtejszego prawa. 
 

§3 
 
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swoich działań 
może zatrudniać pracowników.  
 
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i powoływane jest na czas nieokreślony.  
 
3. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i strukturę organizacyjną oraz 
uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.  
 
4. Stowarzyszenie może używać pieczęci i znaków z napisem wskazującym jego nazwę, siedzibę i adres.  
 

§4 
 
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie  
i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.  



ROZDZIAŁ II  
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA  
 

§5 
Celem Stowarzyszenia jest:  
 

1)  stworzenie platformy wymiany informacji i budowanie powiązań pomiędzy podmiotami sektora 
budowlanego, oraz innymi instytucjami zainteresowanymi rozwojem innowacyjnego budownictwa 
pasywnego i zeroenergetycznego w Wielkopolsce, 
 
2) podnoszenie świadomości mieszkańców a w szczególności pracowników jednostek samorządu 
terytorialnego Wielkopolski w zakresie korzyści płynących z inwestycji w budynki pasywne i 
zeroenergetyczne, 
 
3) podnoszenie wiedzy i umiejętności podmiotów sektora budowlanego, instytucji naukowo-
badawczych, organizacji wsparcia biznesu, samorządów oraz architektów w zakresie budownictwa 
pasywnego i zeroenergetycznego, 
 
4)  pomoc w rozwijaniu oferty edukacyjno-szkoleniowej w zakresie  innowacyjnego budownictwa 
pasywnego i zeroenergetycznego w Wielkopolsce. 

 
§6 

 
Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez:  
 

1) organizowanie spotkań,  seminarów, warsztatów, konferencji i wyjazdów studyjnych dla podmiotów 
sektora budowlanego, instytucji naukowo-badawczych i oświatowych, organizacji wsparcia biznesu, 
samorządow oraz dla architektów, 
 
2) współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami państwowymi  
i społecznymi, przedsiębiorstwami, osobami prawnymi i fizycznymi oraz innymi organizacjami 
wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia,  
 
3) uczestnictwo w targach branżowych poprzez organizowanie stoisk, punktów informacyjnych oraz 
produkcję materiałów promocyjnych, informacyjnych,  
 
4)  inicjowanie i koordynowanie lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych przedsięwzięć  
związanych z budownictwem pasywnym i zeroenergetycznym, 
 
5) przygotowywanie i publikowanie materiałów własnych oraz udostępnionych Stowarzyszeniu,  
 
6) prowadzenie kampani informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Wielkopolski a w szczególności 
pracowników jednostek samorządu terytorialnego, 
 
7) przygotowanie, aplikowanie i realizację projektów z wykorzystaniem środków regionalnych, 
krajowych i unijnych, 

 



8) szkolenie pracowników podmiotów sektora budowlanego, instytucji naukowo-badawczych, 
organizacji wsparcia biznesu, samorządow oraz architektów w zakresie budownictwa pasywnego  
i zeroenergetycznego, 
 
9) współpraca z uczelniami wyższymi i innymi instytucjami oświatowymi w celu rozwoju oferty 
edukacyjno-szkoleniowej w zakresie  innowacyjnego budownictwa pasywnego i zeroenergetycznego  
w Wielkopolsce. 

 
§7 

 
Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie może wspierać działalność innych osób i podmiotów, 
prowadzących działalność zbieżną z jego celami.  
 



ROZDZIAŁ III  
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI  
 

§8 

 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1) zwyczajnych, 
 

2) wspierających, 
 

3) honorowych. 
 
§ 9 

 
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Polski, posiadający 

pełną zdolność do czynności prawnych, który pragnie realizować cele statutowe określone w §5 
Statutu, który złoży pisemną deklarację oraz przedstawi pisemne rekomendacje, o których mowa w 
ust. 2 poniżej.  
 

2. Warunkiem uzyskania członkostwa w Stowarzyszeniu jest złożenie pisemnych rekomendacji dla 
danej osoby przez co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.    
 

3. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą nie później niż w ciągu 
dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. 
 

4. Wymóg uzyskania rekomendacji nie dotyczy członków założycieli  Stowarzyszenia.  
 
5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc 

finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych  Stowarzyszenia. 
 

6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji przystąpienia oraz uzyskaniu 
pisemnej rekomendacji dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Członków wspierających 
przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty 
złożenia deklaracji. 

 
7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład  

w działalność  i rozwój Stowarzyszenia. 
 
8. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo 

co  najmniej 6 członków Stowarzyszenia. 
 

§10 
 
Członkowie zwyczajni mają prawo: 
 

1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, 
 
2)  korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 



 
3)  udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, 

 
4)  zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia. 

 
§11 

 
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:  
 

1)  aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów, 
 
2)  uczestniczenia w walnych zebraniach członków, 
 
3)  przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 
 
4)  regularnego opłacania składek. 

 
 

§ 12 
 
1. Utrata członkostwa  zwyczajnego następuje przez skreślenie lub wykluczenie.  
 
2. Skreślenia z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w następujących 
przypadkach:  
 

1) rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia,  
 
2) nieusprawiedliwionego zalegania przez członka, mimo pisemnego upomnienia, z uiszczeniem 
składek członkowskich za okres przekraczający 12 miesięcy,  
 
3) śmierci członka.  

 
3. Wykluczenie członka zwyczajnego Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w następujących wypadkach:  
 

1)  działalności na szkodę Stowarzyszenia,   
 
2)  naruszenia w sposób rażący postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

 
3) popełnienia czynu zabronionego, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub 
godzi w dobre imię Stowarzyszenia.  

 
4. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 2 pkt. 1 i 2 i w ust. 3 Zarząd umożliwia 
członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.  
 
5. Od uchwały Zarządu w sprawie, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz ust. 3 członek Stowarzyszenia 
może odwołać się w terminie 30 dni od podjęcia uchwały lub powzięcia o niej wiadomości do Walnego 
Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.  
 



§13 
 
1. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w pracach i wydarzeniach organizowanych przez 
Stowarzyszenie i uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków oraz  
w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia. Osoba prawna będąca członkiem wspierającym działa  
w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela. 
 
2. Członek wspierający, formę i rodzaj wsparcia dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia ustala  
z Zarządem.  
 
3. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać 
udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak 
członkowie zwyczajni.  
 
4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania 
Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 
 

§14 
 

Zarząd powiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia o przyjęciu i skreśleniu z członkowstwa  
w Stowarzyszeniu.  
 

§15 
 
1. Członkostwo członka wspierającego ustaje z chwilą:  
 

1) likwidacji w przypadku osoby prawnej,  
 
2) śmierci w przypadku osoby fizycznej,  
 
3) dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie,  
 
4) w drodze skreślenia uchwałą Zarządu w przypadku działania przez członka na szkodę Stowarzyszenia 
lub naruszenia w sposób rażący postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.  
 

2. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 1 pkt 4 Zarząd umożliwi członkowi złożenie 
wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.  
 
3. Od uchwały Zarządu w sprawie, o której mowa w ust. 1 pkt 4 członek Stowarzyszenia może odwołać 
się w terminie 30 dni od podjęcia uchwały lub powzięcia o niej wiadomości do Walnego Zebrania 
Członków, którego uchwała jest ostateczna.  
 

 
§16 

 
1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu za szczególne zasługi 
dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, 
bez względu na jej miejsce zamieszkania.  



 
2. Członek honorowy posiada prawa członka zwyczajnego i wspierającego, a ponadto jest zwolniony  
z obowiązku płacenia składek członkowskich. Członek honorowy nie posiada czynnego i biernego prawa 
wyborczego. 
 
3. Utrata członkostwa honorowego następuję w wyniku:  
 

1) rezygnacji zgłoszonej na piśmie władzom Stowarzyszenia,  
 
2) śmierci członka,  
 
3) pozbawienia godności członka honorowego przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień 
Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia lub skazania prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwo umyślne.  

 
 

§17 
 
1. Członkowie zwyczajni i wspierający Stowarzyszenia są zobowiązani do regularnego płacenia składek.  
 
2. Wysokość składek ustala Walne Zebranie Członków.  
 



ROZDZIAŁ IV  
WŁADZE STOWARZYSZENIA  

 
§18 

 
1. Władzami Stowarzyszenia są:  
 

1) Walne Zebranie Członków,  
 
2) Zarząd,  
 
3) Komisja Rewizyjna.  

 
2. Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia jest wspólna i trwa 2 lata.  
 
3.Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że co innego wynika ze Statutu 
albo którykolwiek z członków obecnych na Walnym Zebraniu złoży wniosek o tajne głosowanie 
poszczególnych kwestii. Wniosek wymaga przyjęcia w głosowaniu jawnym bezwzględną większością 
głosów.  
 



WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW  
§19 

 
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne lub 
nadzwyczajne.  

§20 
 
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku – jako sprawozdawcze, wysyłając 
pisemne zawiadomienia o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej 14 dni 
przed jego terminem. Powiadomienie wysyłane jest listem poleconym lub doręczane w każdy inny 
skuteczny sposób za potwierdzeniem otrzymania. Dopuszcza się po otrzymaniu wcześniejszej pisemnej 
zgody od członka, także zawiadomienie przy pomocy poczty elektronicznej za potwierdzeniem odebrania 
powiadomienia w formie elektronicznej.  
 
2. Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek podpisany przez co najmniej 1/3 ogółu członków 
zwyczajnych Stowarzyszenia, z podaniem porządku zebrania, lub też na wniosek Komisji Rewizyjnej 
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. Zarząd powiadomi członków Walnego Zebrania 
Członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad nie później niż w ciągu 14 
dni od daty wniesienia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków musi zostać zwołane w 
terminie nie później niż 60 dni od złożenia wniosku.  
 
3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Walne Zebranie Członków może powziąć uchwałę przy 
obecności co najmniej 3/5 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, jeżeli nikt z obecnych 
nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.  
 
4. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz wnioski o charakterze 
porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.  
 
5. W Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni. 
 
6. W Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym biorą udział członkowie honorowi, 
członkowie wspierający oraz zaproszeni goście. 

 
 

§21 
 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:  
 

1) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej oraz programu działania 
Stowarzyszenia,  
 
2) uchwalanie rocznych planów działania Stowarzyszenia,  
 
3) wysłuchiwanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności 
Stowarzyszenia w minionym okresie sprawozdawczym, lub po upływie kadencji Zarządu,  
 
4) wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Komisji Rewizyjnej  
z działalności Stowarzyszenia,  



 
5) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,  
 
6) udzielanie absolutorium ustępującej Komisji Rewizyjnej,  
 
7) wybór i odwoływanie członków Zarządu Stowarzyszenia,  
 
8) wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,  
 
9) ustalanie wysokości składek członkowskich,  
 
10) nadawanie godności członka honorowego,  
 
11) podejmowanie uchwał w sprawach uchwalania statutu i jego zmian,  
 
12) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,  
 
13) zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych Komisji Rewizyjnej,  
 
14) rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,  
 
15) rozpatrywanie skarg i wniosków złożonych przez członków Stowarzyszenia.  
 

§22 
 

1. Walne Zebranie Członków jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy 
obecności co najmniej połowy członków, w drugim terminie bez względu na liczbę członków.  
 

2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu członków, 
chyba że co innego wynika z postanowień Statutu.  

 
3. W przypadku braku wymaganej liczby członków na Walnym Zebraniu w pierwszym terminie, Zarząd 

może zwołać kolejne Walne Zebranie w tym  samym  dniu, nie wcześniej niż po upływie pół godziny 
od terminu pierwszego Zebrania.  

 
 



ZARZĄD  
§23 

 
1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków.  
 
2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób.  
 
3. Zarząd w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów powołuje ze swego grona Prezesa 
Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Sekretarza Zarządu spośród członków Zarządu.  
 
4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 
na pół roku. Zarząd obraduje według przyjętego przez siebie i zatwierdzonego przez Komisję Rewizyjną 
regulaminu.  
 

§24 
 
1. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i kieruje jego bieżąca działalnością. Zarząd 
odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Członków.  
 
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:  
 

1) realizacja uchwalonego przez Walne Zebranie Członków programu Stowarzyszenia i wykonywanie 
uchwał Walnego Zebrania Członków,  
 
2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i  zarządzanie jego majątkiem,  
 
3)uchwalanie na podstawie uchwał Walnego Zebrania Członków szczegółowych programów 
działalności Stowarzyszenia,  
 
4) przyjmowanie nowych członków zwyczajnych i wspierających,  
 
5) skreślanie członków zwyczajnych oraz wspierających,  
 
6) zapewnienie obsługi merytorycznej oraz techniczno-biurowej działalności Stowarzyszenia,  
 
7) zwoływanie Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków,  
 
8) udział w Walnym Zebraniu Członków,  
 
9) występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania Członków,  

 
10) inicjowanie, prowadzenie i koordynowanie współpracy z władzami samorządowymi, 
organizacjami, instytucjami i przedsiębiorstwami w kraju i za granicą.  

 
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu 
Zarządu, chyba że co innego wynika z postanowień Statutu. W przypadku równej liczby głosów decyduje 
głos Prezesa Zarządu.  
 



4. Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia.  
 

§25 
 
1. Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybierany jest przez Zarząd Stowarzyszenia spośród członków 
Zarzadu Stowarzyszenia. Prezesa Zarządu odwołuje Zarząd Stowarzyszenia.  
 
2. Do kompetencji Prezesa Zarządu należą:  
 

1) kierowanie pracą Zarządu Stowarzyszenia,  
 
2) organizowanie pracy Stowarzyszenia.  

 
3. W przypadku złożenia rezygnacji bądź braku możliwości pełnienia swojej funkcji przez Prezesa, 
Wiceprezes Zarządu przejmuje obowiązki Prezesa Zarządu i jednocześnie w czasie nie dłuższym niż 30 
dni podejmuje decyzję o zwołaniu Zarządu, celem wyboru z pośród członków Zarządu, Prezesa Zarządu, 
Wiceprezesa Zarządu i Sekretarza Zarządu.  
 
4. Do składania oświadczeń z zakresu praw i obowiązków majątkowych uprawnieni są Prezes i członek 
Zarządu albo upoważnieni przez Prezesa dwaj członkowie Zarządu działający wspólnie.  
 



KOMISJA REWIZYJNA  
 

§26 
 
1. Komisja Rewizyjna stanowi kolegialny, odrębny od Zarządu, organ kontroli we wszystkich dziedzinach 
działalności Stowarzyszenia, składa się z trzech członków, którzy spośród siebie wybierają 
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi. 
 
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:  

 
1) być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,  
 
2) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,  

 
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  
 

1) kontrolowanie co najmniej raz w roku merytorycznej i finansowej działalności Stowarzyszenia co do 
zgodności z prawem, zasadami gospodarności oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków,  
 
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń z kontroli,  
 
3) dokonywanie rewizji stanu majątku stowarzyszenia,  
 
4) występowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,  

 
5) coroczne występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium dla 
Zarządu,  

 
6) członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,  
 
7) przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności merytorycznej i bilansów przygotowanych przez 
Zarząd oraz planu finansowego na rok następny,  
 
8) przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków oraz Zarządowi corocznych pisemnych sprawozdań 
kontrolnych wraz z wnioskami,  
 
9) zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych Zarządu.  

 
4. Posiedzenia Komisji rewizyjnej zwoływane są w razie potrzeby przez jej Przewodniczącego, nie rzadziej 
niż raz w roku.  
 



 
5. Komisja Rewizyjna ze swych posiedzeń sporządza protokół zawierający treść podjętych uchwał. 
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Kworum przy podejmowaniu uchwał wynosi 2/3 ogółu 
członków Komisji.  
 
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia.  
 
7. Postanowienia ust. 3 § 25 stosuje się odpowiednio.  
 

§27 
 
1. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji 
władzom tym przysługuje prawo uzupełniania składu z tym, że liczba osób dobranych nie może 
przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.  
 
2. Uzupełnienie składu władz odbywa się z pominięciem procedury głosowania na Walnym Zebraniu 
Członków. Dobranie członków Zarządu następuje na wniosek Zarządu i odpowiednio Komisji Rewizyjnej, 
przyjęty w głosowaniu jawnym.  
 
3. Nowo wybrani członkowie pełnią swoją funkcję do końca kadencji dotychczasowego Zarządu lub 
Komisji Rewizyjnej.  
 



ROZDZIAŁ V  
MAJĄTEK I DOCHODY STOWARZYSZENIA  
 

§28 
 
1. Majątek Stowarzyszenia tworzą nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne i prawa majątkowe.  
 
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:  
 

1) składki członkowskie, pomoc finansowa członków wspierających,  
 
2) dotacje, darowizny, spadki, subwencje, zapisy,  
 
3) dochody z własnej działalności Stowarzyszenia, w tym dochody z majątku Stowarzyszenia.  

 
3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia. 
 
4. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych, uprawnieni są Prezes i członek Zarządu albo 
upoważnieni przez Prezesa dwaj członkowie Zarządu działający wspólnie. 
 
5. Dochody Stowarzyszenia w całości są przeznaczane na statutową działalność Stowarzyszenia 
określoną w §5 Statutu.  
 
6. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą byd użyte na realizację 
wszystkich celów Stowarzyszenia, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.  
 

§29 
 

Zabrania się:  
 
1) udzielania pożyczek oraz zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku 
do jej członków jak również jakiejkolwiek innej organizacji lub osoby nie będącej członkiem 
Stowarzyszenia, 
 
2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów 
Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku 
do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 
preferencyjnych warunkach. 

 



ROZDZIAŁ VI  
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA  
 

§30 
 

Stowarzyszenie może, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie ogólnymi zasadami określonymi  
w odrębnych przepisach, prowadzić działalność gospodarczą, a dochód z tej działalności służy realizacji 
celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.  
 
 
 
 
ROZDZIAŁ VII  
PRZEPISY KOŃCOWE  
 

§31 
 

Zmiana niniejszego statutu może nastąpić wyłącznie na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków 
podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej połowy wszystkich członków 
Stowarzyszenia.  
 

§32 
 
1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej 
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków Stowarzyszenia.  
 
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego 
likwidacji i przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.  
 
3. Składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.  
 
4. Koszty likwidacji Stowarzyszenia pokrywane są z jego majątku.  
 
5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w Statucie mają 
zastosowanie odpowiednie przepisy z rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo  
o  stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami).  
 


