STAT U T
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY
HEWELIUSZ
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie działające na mocy niniejszego Statutu jest dobrowolnym społecznym zrzeszeniem
osób mających na celu rozwijanie i wspieranie działań edukacyjnych i kulturalnych na rzecz dzieci
oraz społeczności lokalnej.
§2
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Heweliusz, zwane w dalszych
postanowieniach niniejszego Statutu Stowarzyszeniem.
§3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Żukowo.
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§4
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na
podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 nr 79 poz. 855 z późn. zm.),
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2003 nr 96 poz. 873 z późn.
zm.) oraz niniejszego statutu.
§5
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
i instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych
organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§6
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez Walne
Zebranie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§7
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.
§8
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i podlega rejestracji sądowej.
2. Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia należy do starosty kartuskiego.
3. Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego organem
nadzoru będzie minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie określonym
w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
§9
Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej SPS Heweliusz z wyjątkiem dokumentów
urzędowych.

II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§ 10
1. Celem Stowarzyszenia jest szeroko pojęta działalność na rzecz integracji i rozwoju lokalnego
środowiska społecznego poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w następujących obszarach:
kultura, oświata, edukacja, ochrona środowiska, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój
regionalny i lokalny, pomoc społeczna, a w szczególności:
1) upowszechnianie zachowań prospołecznych i obywatelskich związanych z demokratyzacją
życia oraz samorządnością,
2) pomoc w zdobywaniu wiedzy i poszerzaniu zainteresowań,
3) wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej,
4) upowszechnianie idei wolontariatu,
5) promowanie zdrowego trybu życia oraz podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju kultury
fizycznej i sportu,
6) promowanie regionu, kultury ludowej, lokalnych tradycji i atrakcji oraz popularyzacja
walorów rekreacyjnych i turystycznych Kaszub,
7) organizowanie różnych form wypoczynku i spędzania czasu wolnego dzieci, młodzieży,
osób niepełnosprawnych oraz starszych i pozostałych okolicznych mieszkańców,
8) włączanie dzieci i młodzieży oraz okolicznych mieszkańców w akcje społeczno-kulturalne,
9) edukacja dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i osób starszych oraz pozostałych
okolicznych mieszkańców, (m.in. propagowanie zajęć informatycznych, inicjowanie
i wspieranie nauki języków obcych),
10) promocja ekologii i ochrony środowiska,
11) pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych służących celom działalności
Stowarzyszenia.
2. Dla realizacji powyższych celów Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego
w formie odpłatnej i nieodpłatnej przy uwzględnieniu kodów i opisów zgodnych z PKD:
1) PKD 47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
2) PKD 47.6 - Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
3) PKD 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach
i targowiskach
4) PKD 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami
5) PKD 58.11.Z - Wydawanie książek
6) PKD 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
7) PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza
8) PKD 72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych
9) PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
10) PKD 79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej
11) PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
12) PKD 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
i rekreacyjnych
13) PKD 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
14) PKD 85.59.A – Nauka języków obcych

15) PKD 85.59.B - Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
16) PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
17) PKD 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana
18) PKD 89.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi
19) PKD 90.01 - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
20) PKD 90.03 - Artystyczna i literacka działalność twórcza
21) PKD 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem
22) PKD 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
23) PKD 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana
§ 11
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną w zakresie:
1) pozyskiwania środków, w tym publicznych, na działalność statutową Stowarzyszenia,
2) współdziałania z organami państwa i samorządu terytorialnego, organizacjami społecznopolitycznymi i zawodowymi,
3) nawiązywania i utrzymywania kontaktów z instytucjami, placówkami, organizacjami
naukowymi, kulturalnymi i artystycznymi,
4) prowadzenia działalności wydawniczej,
5) organizowania i współorganizowania imprez naukowych, kulturalnych, turystycznych,
ekologicznych i rozrywkowych,
6) promocji ekologii i ochrony środowiska,
7) prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych oraz warsztatów i zajęć
profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym organizowanie wycieczek
szkolnych i różnych form wypoczynku,
8) promocji kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz zdrowego trybu życia,
9) integrowania osób niepełnosprawnych oraz osób starszych z lokalnym środowiskiem jak i ich
aktywizacji rekreacyjno-sportowej i kulturalno-oświatowej,
10) finansowania nagród dla uczestników organizowanych imprez,
11) inicjowania i realizowania różnorodnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju naukowego,
wychowawczego i materialnego Szkoły oraz środowiska lokalnego,
12) inicjowania i organizowania zbiórek publicznych oraz uczestniczenia w działaniach
społeczno-gospodarczych zmierzających do pozyskiwania środków materialnych,
technicznych i organizacyjnych służących dobru Szkoły oraz środowiska lokalnego,
13) organizowania sympozjów, prelekcji, koncertów, wystaw oraz innych imprez masowych
mających na celu promocję edukacji, sportu, rekreacji, kultury i sztuki.
III CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 12
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) honorowych,
3) wspierających.
§ 13
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

2. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały
na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej przystępującego zawierającej imię, nazwisko
(nazwę), datę urodzenia, miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz oświadczenie o zapoznaniu się ze
Statutem Stowarzyszenia i jego zaakceptowaniu.
§ 14
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) brać udział w zebraniach organów Stowarzyszenia, wybierać i być wybieranym do władz
Stowarzyszenia,
2) uczestniczyć w organizowanych przez Stowarzyszenie imprezach, szkoleniach, konferencjach
i innych formach działalności Stowarzyszenia,
3) zgłaszać wnioski organom Stowarzyszenia związanych z celami i działalnością
Stowarzyszenia,
4) uzyskiwać od Zarządu informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia.
§ 15
1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) w miarę możliwości czynnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
3) brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia,
4) regularnie płacić składki członkowskie określone odrębną uchwałą Walnego Zebrania,
5) przyczyniać się do powiększenia duchowego i materialnego dorobku Stowarzyszenia.
§ 16
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła szczególny
wkład w rozwój Stowarzyszenia lub w inny sposób przysłużyła się działalności Stowarzyszenia.
2. O honorowym członkostwie decyduje w drodze uchwały Walne Zgromadzenie na wniosek
Zarządu.
3. Członkowie honorowi Stowarzyszenia korzystają ze wszystkich uprawnień członków
zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego, a na Walnym Zebraniu
Członków przysługuje im tylko głos doradczy.
4. Członkowie honorowi udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań statutowych
i przestrzegają postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
5. Członkowie honorowi mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
6. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku płacenia składek członkowskich.
§ 17
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością
Stowarzyszenia i wyrażająca gotowość udzielania mu pomocy merytorycznej i materialnej.
2. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu podjętej
wskutek pisemnej deklaracji członkowskiej przystępującego zawierającej imię, nazwisko
(nazwę), datę urodzenia, miejsce zamieszkania (siedzibę), oświadczenie o zapoznaniu się ze
Statutem Stowarzyszenia i jego zaakceptowaniu oraz deklarację określonego świadczenia na
rzecz Stowarzyszenia.
3. Członkowie wspierający nie korzystają z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz
Stowarzyszenia.
4. Członkowie wspierający Stowarzyszenia zwolnieni są z obowiązku płacenia składek
członkowskich.
§ 18
1. Członkowie wspierający mają prawo do:
1) udziału z głosem doradczym (tj. bez prawa udziału w podejmowaniu uchwał) w Walnym

Zebraniu oraz posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia,
2) udziału we wszelkich przejawach działalności Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia, pod rygorem utraty członkostwa
wspierającego.
3. Utrata statusu członka wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu.
§ 19
1. Członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) śmierci,
2) wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia, po
uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
3) zalegania w opłacaniu składki członkowskiej za okres co najmniej jednego roku lub
nieusprawiedliwionej nieobecności na Walnym Zebraniu przez okres 2 lat,
4) nieprzestrzegania Statutu lub popełnienia innego czynu godzącego w cele Stowarzyszenia,
działanie na szkodę Stowarzyszenia,
5) pozbawienie praw publicznych członka lub prawomocne skazanie członka za popełnienie
przestępstwa.
2. Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia wraz z pouczeniem, że w terminie 14
dni od doręczenia uchwały Zarządu członkowi przysługuje prawo odwołania z uzasadnieniem do
Walnego Zebrania członków.
3. Postanowienia ustępów poprzedzających mają zastosowanie odpowiednie do członków
wspierających.
IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 20
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie czlonków Stowarzyszenia, zwane dalej Walnym Zebraniem,
2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany Zarządem,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 21
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata.
2. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym lub
tajnym – według wyboru Walnego Zebrania.
3. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
1) upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji określonej w § 21 ust. 1, uważa się
dzień odbycia Walnego Zebrania, na którym Zarząd złoży sprawozdanie za ostatni rok
działalności,
2) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
3) pisemnego zrzeczenia się udziału w tych władzach,
4) odwołania przez Walne Zebranie na wniosek co najmniej 20% członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
4. W razie niedokonania wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu,
o którym mowa w ust.3 pkt.1 dotychczasowy Zarząd i Komisja Rewizyjna pełnią swoje
obowiązki do czasu wyboru nowych władz.
5. Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej musi zostać dokonany najpóźniej w ciągu 3
miesięcy od dnia upływu kadencji poprzednich władz Stowarzyszenia. W razie niedokonania

wyboru nowych władz w powyższym terminie każdy z członków Stowarzyszenia ma obowiązek
powiadomić o tym fakcie organ nadzorujący działalność Stowarzyszenia.
V. WALNE ZEBRANIE
§ 22
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebranie może być zwyczajne lub
nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie zwyczajne jako sprawozdawczo-wyborcze odbywa się raz na 3 lata po upływie
kadencji władz Stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie zwyczajne jako sprawozdawcze odbywa się co roku, po zamknięciu bilansu
działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
4. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje zwyczajne oraz nadzwyczajne Walne Zebranie co najmniej na
tydzień przed oznaczonym terminem jego odbycia. Walne Zebranie zwoływane jest w drodze
listów poleconych lub wiadomości email lub w formie e-wiadomości tekstowej SMS –
wysłanych do wszystkich członków Stowarzyszenia nie później niż na tydzień przed
oznaczonym terminem jego odbycia.
5. Walne Zebranie może się odbyć pomimo braku wcześniejszego zwołania Walnego Zebrania, jeśli
obecni są wszyscy członkowie zwyczajni i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia
Walnego Zebrania.
§ 23
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zostaje zwołane:
1) z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na zgłoszone na piśmie żądanie 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania powinien określać porządek obrad.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie dwóch tygodni od daty
zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
4. W przypadku, gdy Zarząd nie wypełnia obowiązku zwołania Walnego Zebrania, prawo do
zwołania Walnego Zebrania przysługuje Komisji Rewizyjnej.
§ 24
1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) uchwalenie Statutu i jego zmienianie,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) udzielenie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek
Komisji Rewizyjnej,
4) wybór Zarządu, w tym prezesa Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
5) dokonywanie na wniosek prezesa Zarządu zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia spośród
członków Zarządu wiceprezesa, sekretarza i skarbnika,
6) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez Zarząd Stowarzyszenia oraz
rozstrzyganie odwołania od uchwał Zarządu,
7) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku na inne
cele,
8) nadawanie godności członka honorowego,
9) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składek członkowskich i terminach ich
płatności,
10) podejmowanie decyzji o przystąpieniu Stowarzyszenia do związków stowarzyszeń
krajowych i międzynarodowych,

11) podejmowanie innych uchwał wynikających z niniejszego Statutu w sprawach
niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
§ 25
1. W Walnym Zebraniu udział biorą:
1) członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym,
2) członkowie honorowi z głosem doradczym,
3) członkowie wspierający oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.
§ 26
1. Walne Zebranie jest ważne, jeśli bierze w nim udział co najmniej połowa członków
Stowarzyszenia. W razie braku tej liczby członków w wyznaczonym terminie Walne Zebranie
będzie ważne w kolejnym terminie jego zwołania bez względu na liczbę obecnych członków.
2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania
z wyjątkiem uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia.
3. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania decyduje głos przewodniczącego
Walnego Zebrania.
VI. ZARZĄD STOWARZYSZENIA
§ 27
1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia i reprezentuje je na
zewnątrz.
2. Do składania oświadczeń oraz zaciągania zobowiązań i podpisywania umów w imieniu
Stowarzyszenia uprawniony jest prezes lub wiceprezes – każdy z nich łącznie z sekretarzem lub
skarbnikiem.
§ 28
1. Zarząd składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zebranie, w tym: prezesa, wiceprezesa
i skarbnika.
2. Warunkiem pełnienia funkcji w Zarządzie jest złożenie oświadczenia, że zasiadający w Zarządzie
nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie
organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu
organu.
4. Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów – członków zwyczajnych
Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.
5. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.
§ 29
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące i zwoływane są przez
prezesa Zarządu, a w wyjątkowych sytuacjach przez wiceprezesa Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
3. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania decyduje głos przewodniczącego
Zebrania.
4. Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu, w tym
prezesa lub wiceprezesa.
§ 30
1. Do zakresu działalności Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

2.

3.
4.
5.

1) urzeczywistnienie statutowych celów Stowarzyszenia,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
3) kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
4) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
5) przyjmowanie rocznych planów działalności i uchwalanie budżetu Stowarzyszenia oraz
kierowanie jego realizacją,
6) składanie sprawozdań z działalności Zarządu Walnemu Zebraniu,
7) przyjmowanie oraz wykluczanie członków zwyczajnych oraz członków wspierających,
8) zarządzanie majątkiem i sprawami Stowarzyszenia, a także dysponowanie jego funduszami
w ramach budżetu,
9) przedstawianie Walnemu Zebraniu kandydatów na członków honorowych,
10) zwoływanie Walnego Zebrania,
11) wykonywanie innych czynności dla osiągnięcia celów Stowarzyszenia.
Zarząd zobowiązany jest w terminie do 31 marca roku obrotowego sporządzić roczne
sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz podać je do publicznej wiadomości
w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty
oraz przedstawić je Walnemu Zebraniu członków.
Zarząd zobowiązany jest sporządzić i ogłosić roczne sprawozdanie finansowe w terminie do
30 kwietnia oraz przedstawić je Walnemu Zebraniu członków.
Do zakresu sprawozdań, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
zakresu sprawozdań składanych przez fundacje.
Zarząd Stowarzyszenia, niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów odrębnych,
przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdania, o
których mowa w ust. 1 i 2.

VI. KOMISJA REWIZYJNA
§ 31
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo dołączać do swego grona nowych członków w miejsce
ustępujących w drodze kooptacji, nie więcej jednak niż 1/2 składu Komisji wybranej przez
Walne Zebranie Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna wybiera swego przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
w roku. Posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący tejże Komisji.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli
złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
§ 32
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt prac Stowarzyszenia. Do jej
kompetencji należy:
1) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działań Stowarzyszenia ze
szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem
rzetelności, celowości i gospodarności,
2) składanie corocznych raportów z przeprowadzonych kontroli podczas Walnego Zebrania
i wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium,
3) składanie sprawozdania z całokształtu swej działalności Walnemu Zebraniu,
4) występowanie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu, względnie nadzwyczajnego
Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

2. Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) prawo zwołania zebrania Zarządu lub Walnego Zebrania w razie stwierdzenia naruszeń
statutowych obowiązków przez Zarząd,
3) zwołanie Walnego Zebrania w przypadku, gdy Zarząd nie wykona tego w terminie ustalonym
statutowo,
4) występowanie do władz Stowarzyszenia z wnioskami i postulatami wynikającymi
z przeprowadzonych kontroli,
5) składanie na Walnym Zebraniu wniosków o uchwalenie absolutorium władzom
Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna nie podlega żadnemu organowi Stowarzyszenia w zakresie wykonywania
kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
4. Członkowie Komisji:
1) nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani pozostawać z członkami
Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca
2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26,
poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z
2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).
§ 33
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach
Zarządu Stowarzyszenia.
§ 34
Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez tę władzę –
zatwierdzony przez Walne Zebranie.
V. MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA
§ 35
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa i fundusze nabyte przez
Stowarzyszenie.
2. Bezwzględnie zabronione jest:
1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie pozostają
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych
dalej osobami bliskimi,
2) przekazywanie majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub
pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub
pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego
Stowarzyszenia,
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą

członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich
osób bliskich.
§ 36
1. Fundusze Stowarzyszenia składają się z:
1) składek członkowskich,
2) dochodów i majątku ruchomego i nieruchomego,
3) darowizn, zapisów i spadków,
4) zbiórek i kwest publicznych,
5) dotacji i subwencji,
6) 1% odpisu od podatku dochodowego,
7) odsetek z lokat bankowych,
8) innych dochodów.
§ 37
1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
VI. LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA
§ 38
1. W razie rozwiązania się Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami
Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu, jeżeli Statut lub, w razie braku odpowiednich
postanowień Statutu, uchwała ostatniego Walnego Zebrania członków (zebrania delegatów) tego
Stowarzyszenia nie stanowi inaczej.
2. W razie rozwiązania Stowarzyszenia przez sąd, zarządza on jego likwidację, wyznaczając
likwidatora.
§ 39
1. Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie,
w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego Stowarzyszenia przed nieuzasadnionym
uszczupleniem.
2. Likwidator w szczególności powinien:
1) zawiadomić sąd o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora, z podaniem swego
nazwiska, imienia i miejsca zamieszkania, jeżeli nie zachodzą warunki określone
w § 38 ust. 2,
2) dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podając do
publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania likwidacyjnego,
3) po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi wniosek o wykreślenie Stowarzyszenia
z Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Jeżeli likwidacja nie zostanie zakończona w ciągu roku od dnia jej zarządzenia, likwidatorzy
przedstawiają przyczyny opóźnienia sądowi, który w razie uznania opóźnienia za
usprawiedliwione przedłuża termin likwidacji lub zarządza zmianę likwidatorów.
§ 40
1. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w Statucie lub
w uchwale Walnego Zebrania członków (zebrania delegatów) o likwidacji Stowarzyszenia. W
razie braku postanowienia Statutu lub uchwały w tej sprawie, sąd orzeka o przeznaczeniu
majątku na określony cel społeczny.
2. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 41
1. Zmiana postanowień niniejszego Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania.
2. Uchwała Walnego Zebrania o zmianie Statutu Stowarzyszenia oraz uchwała o rozwiązaniu
Stowarzyszenia wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Prawa
o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 nr 79 poz. 855 z późn. zm.) i Ustawa z 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

