Załącznik nr 3 do protokołu z
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia
Lapidaria. Zapomniane cmentarze Pomorza i Kujaw
z dnia 25 marca 2017 r.

STATUT
STOWARZYSZENIA
LAPIDARIA. ZAPOMNIANE CMENTARZE POMORZA I KUJAW

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1.
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Lapidaria. Zapomniane cmentarze Pomorza i Kujaw,
zwane dalej Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie może używać skrótu nazwy: Lapidaria.
3. Stowarzyszenie może używać odpowiednika swojej nazwy w językach obcych.
§2.
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 210 ze
zm.) oraz na podstawie niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
§3.
Stowarzyszenie zrzesza osoby niezależnie od ich narodowości, wyznania, obywatelstwa i
miejsca zamieszkania, dla których kultura i jej dziedzictwo, a w szczególności cmentarze oraz
inne zabytki, historia i przyroda województwa kujawsko-pomorskiego są przedmiotem
szczególnej troski oraz działalności naukowej, badawczej, artystycznej i społecznej.
§4.
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze
szczególnym uwzględnieniem województwa kujawsko-pomorskiego.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Toruń.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
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§5.
1. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi lub
międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami
realizującymi podobne cele. Może też pozostawać członkiem tych organizacji oraz
utrzymywać kontakty z osobami mieszkającymi za granicą w ramach realizacji swoich
zadań statutowych.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa, bądź wystąpieniu z nich decyduje
Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów członków zwyczajnych
biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.
3. Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych, jeżeli przynależność
taka nie narusza zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których
Rzeczpospolita Polska jest stroną.
§6.
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
2. Do prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenie może zatrudniać
pracowników lub zlecać swoje zadania innym podmiotom.
3. Pracownikiem Stowarzyszenia może być także członek Stowarzyszenia.
§7.
1. Stowarzyszenie może używać pieczęci, oznak i znaków organizacyjnych zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z
innymi wyróżnieniami i nagrodami dla osób fizycznych i prawnych szczególnie
zasłużonych z punktu widzenia realizacji celów Stowarzyszenia.
3. Wszelka korespondencja pomiędzy członkami i władzami Stowarzyszenia może być
prowadzona w drodze elektronicznej. W tej samej formie mogą być zwoływane
posiedzenia Walnego Zebrania, Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, Zarządu i
Komisji Rewizyjnej z zastrzeżeniem, że członek Stowarzyszenia podał Zarządowi
adres e-mail i wyraził zgodę na piśmie na taką formę zawiadomienia. Ponadto członek
Stowarzyszenia zobowiązany jest do potwierdzenia odbioru informacji nadanej drogą
elektroniczną.
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Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§8.
Celem stowarzyszenia jest:
1) dokumentowanie i renowacja „trudnego dziedzictwa”, czyli zapomnianych,
zdewastowanych cmentarzy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
2) ochrona zabytków, dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego na
terenie
województwa
kujawsko-pomorskiego,
ze
szczególnym
uwzględnieniem ochrony sztuki sepulkralnej na cmentarzach oraz małej,
przydrożnej architektury sakralnej,
3) prowadzenie, inspirowanie, wspieranie i popularyzowanie działań
zmierzających do ochrony cmentarzy oraz innych zabytków i dziedzictwa
kulturowego,
4) prowadzenie studiów, badań naukowych i innych szeroko rozumianych działań
edukacyjnych na temat cmentarzy oraz pozostałych zabytków i dziedzictwa
kulturowego; publikowanie i popularyzowanie ich wyników,
5) działanie na rzecz zachowania i rozwijania wiedzy o historii lokalnej,
tożsamości poszczególnych grup etnicznych,
6) rozpowszechnianie i propagowanie turystyki kulturowej i krajoznawstwa,
7) przełamywanie uprzedzeń narodowościowych poprzez badanie i
popularyzowanie wkładu poszczególnych grup i narodowości w kształtowanie
krajobrazu kulturowego,
8) działanie we wskazanym obszarze na rzecz rozwoju i aktywizacji społeczności
lokalnych,
9) wzmacnianie więzi miejscowej ludności z małą ojczyzną, pielęgnowanie jej
tradycji,
10) poszukiwanie źródeł kultury ludowej, popularyzowanie jej i kultywowanie w
środowisku młodzieży,
11) działanie wspierające budowanie więzi międzypokoleniowych w
społeczeństwie,
12) inspirowanie oraz tworzenie warunków do:
a) aktywnego i twórczego życia w społeczności lokalnej,
b) budowania nowoczesnego społeczeństwa w myśl zasad demokracji i
tolerancji,
13) promocja idei wolontariatu i praca na rzecz jego rozwoju,
14) poprawa walorów turystycznych regionu,
15) działalność wydawnicza.
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§9.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie i przeprowadzanie działań porządkowo-renowacyjnych na
zapomnianych cmentarzach w szczególności położonych na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego,
2) inwentaryzowanie i dokumentowanie zapomnianych cmentarzy województwa
kujawsko-pomorskiego,
3) organizowanie konferencji, seminariów, zlotów, spotkań warsztatowych i
szkoleniowych o charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
poświęconym tematom związanym z działalnością Stowarzyszenia,
4) współpracę z instytucjami administracji państwowej i samorządowej,
placówkami naukowymi i badawczymi, instytucjami kulturalnymi, osobami
fizycznymi, przedsiębiorstwami, organizacjami społecznymi i młodzieżowymi
w Polsce i za granicą w realizacji celów statutowych,
5) opracowanie projektów, ekspertyz i prowadzenie działalności doradczej w
aspekcie ochrony zapomnianych cmentarzy,
6) pozyskiwanie grantów, dotacji, darowizn i innych środków pieniężnych
zarówno ze źródeł publicznych jak i prywatnych, krajowych i zagranicznych,
7) prowadzenie działań charytatywnych,
8) prezentację efektów pracy prowadzonej w ramach Stowarzyszenia w formie
wystaw, aukcji, przeglądów, festiwali, publikacji,
9) prowadzenie działalności popularyzatorskiej i wydawniczej dokumentującej
doświadczenia i metody pracy stosowane w działalności Stowarzyszenia,
10) prowadzenie działalności informacyjnej na temat możliwości kształcenia,
uczestnictwa w szkoleniach, pobytów wolontariackich Polaków za granicą i
obcokrajowców w Polsce,
11) gromadzenie i udostępnianie literatury i innego typu zbiorów o tematyce
określonej w celach działalności Stowarzyszenia,
12) organizowanie rajdów pieszych i rowerowych, wycieczek, gier terenowych
oraz innych aktywnych form poznawania i propagowania wiedzy o tematyce
związanej z działalnością Stowarzyszenia,
13) zorganizowanie i prowadzenie biura,
14) prowadzenie strony internetowej i profilu w mediach społecznościowych o
tematyce związanej z działalnością Stowarzyszenia.
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Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§10.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1)
2)
3)
4)

członków zwyczajnych,
członków wspierających,
członków adeptów,
członków honorowych.
§11.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna,
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych,
która złoży wypełnioną deklarację członkowską, akceptuje statutowe cele
Stowarzyszenia i zostanie przyjęta przez Zarząd. Członkiem Stowarzyszenia może być
również osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych na zasadach
określonych w Statucie.
2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami
Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
§12.
1. Warunkiem przyjęcia kandydata w poczet członków Stowarzyszenia jest złożenie
pisemnej deklaracji zawierającej oświadczenie o przystąpieniu, zobowiązanie do
płacenia składek, a ponadto: imię (imiona), nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres,
numer PESEL – w przypadku osób fizycznych lub nazwę podmiotu, adres siedziby,
numer REGON – w przypadku osób prawnych.
2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w drodze uchwały
podjętej w wyniku głosowania, większością co najmniej 2/3 składu. O swojej decyzji
Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
3. Od decyzji odmownej kandydatowi przysługuje prawo odwołania do Walnego
Zebrania Członków. Odwołanie należy wnieść w terminie 30 dni od otrzymania
pisemnej informacji o decyzji Zarządu.
4. Uchwała Walnego Zebrania Członków podjęta w trybie odwoławczym jest ostateczna.
§13.
Członek zwyczajny ma prawo:
1) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków,
2) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
3) zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem Władz Stowarzyszenia
dotyczące jego działalności i żądać informacji o sposobie ich załatwienia,
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4) uczestniczyć w spotkaniach i
Stowarzyszenie,
5) korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

imprezach

organizowanych

przez

§14.
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1) przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz
Stowarzyszenia,
2) aktywne uczestnictwo w pracach i realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia,
3) nienaruszanie solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,
4) dbanie o dobre imię Stowarzyszenia,
5) regularne opłacanie składek członkowskich zgodnie z uchwałą Walnego
Zebrania.
§15.
Członkowie założyciele Stowarzyszenia z chwilą rejestracji Stowarzyszenia stają się
członkami zwyczajnymi.
§16.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z członkostwa przedstawionej na piśmie do Zarządu,
2) śmierci członka,
3) utraty przez członka pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw
publicznych,
4) utraty osobowości prawnej w przypadku osoby prawnej będącej członkiem
wspierającym,
5) rozwiązania się Stowarzyszenia,
6) wykluczenia.
2. Wykluczenie członka przez Zarząd Stowarzyszenia następuje w przypadku:
1) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek członkowskich przez okres
dłuższy niż 12 miesięcy po uprzednim upomnieniu,
2) nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał,
3) działania na szkodę Stowarzyszenia.
3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w drodze uchwały podjętej w wyniku głosowania,
większością co najmniej 2/3 składu. Podjęcie takiej uchwały musi być zawnioskowane
przez przynajmniej 3 członków Stowarzyszenia.
4. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie
lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie
powiadamia pisemnie zainteresowanego.
5. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1 – 5 stwierdza Zarząd w
formie uchwały, przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
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6. Od uchwały w przedmiocie wykluczenia przysługuje zainteresowanemu odwołanie do
Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od pisemnego powiadomienia o treści
uchwały.
7. Uchwała Walnego Zebrania Członków podjęta w trybie odwoławczym jest ostateczna.
§17.
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna
zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która deklaruje na jego
rzecz regularną pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną.
2. Przyjęcie w poczet członków wspierających Stowarzyszenie odbywa się zgodnie z
zasadami określonymi w §12.
3. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu za
pośrednictwem swojego przedstawiciela.
4. Członek wspierający posiada prawa określone w §13 pkt 3 – 5 oraz prawo
uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.
5. Członek wspierający posiada obowiązki określone w §14.
6. Członek wspierający nie płaci składki członkowskiej, a wspiera Stowarzyszenie w
zadeklarowany przez siebie sposób.
7. Ustanie lub wykluczenie członka wspierającego Stowarzyszenie następuje zgodnie z
§16.
§18.
1. Członkiem adeptem Stowarzyszenia może zostać niepełnoletnia osoba fizyczna po
ukończeniu 13 roku życia, która za pisemną zgodą rodziców lub innego prawnego
opiekuna złoży wniosek do Zarządu.
2. Przyjęcie w poczet członków adeptów Stowarzyszenia odbywa się zgodnie z zasadami
określonymi w §12.
3. Członek adept poniżej 16 roku życia posiada prawa określone w §13 pkt 3 – 5, oraz
prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków bez głosu stanowiącego.
4. Członek adept w wieku od 16 do 18 lat posiada prawa określone w §13 pkt 1 – 5, pod
warunkiem, że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość stanowią osoby o pełnej
zdolności do czynności prawnych.
5. Członek adept posiada obowiązki określone w §14.
6. Członek adept płaci połowę składki członkowskiej.
7. Ustanie lub wykluczenie członka adepta Stowarzyszenia następuje zgodnie z §16 lub z
powodu wycofania zgody rodzica bądź innego prawnego opiekuna.
8. Z chwilą ukończenia 18 roku życia członek adept, po wyrażeniu swojej woli, może
stać się członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia. Wówczas przyjęcie w poczet
członków zwyczajnych Stowarzyszenia odbywa się zgodnie z zasadami określonymi
w §12.

Strona 7 z 15

§19.
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła
wybitny wkład w rozwój idei i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia lub w
inny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków, na wniosek
Zarządu.
3. Członek honorowy posiada prawa określone w §13 pkt 3 – 5 oraz prawo uczestnictwa
w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.
4. Członek honorowy posiada obowiązki określone w §14 pkt 1, 3, 4.
5. Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.
6. Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu może odebrać godność członka
honorowego w przypadkach określonych w §16 ust. 2 pkt 2 i 3.
§20.
1. Członkowi honorowemu może być nadana godność Honorowego Prezesa
Stowarzyszenia.
2. W tym samym czasie godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia może być nadana
tylko jednej osobie.
3. Do Honorowego Prezesa Stowarzyszenia stosuje się postanowienia dotyczące
członków honorowych, z tym że nadanie i odebranie tej godności następuje uchwałą
podjętą większością 2/3 głosów.
4. Honorowy Prezes Stowarzyszenia ma prawo udziału w pracach wszystkich władz
Stowarzyszenia z głosem doradczym.
Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§21.
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§22.
1. Kadencja wszystkich władz trwa 3 lata i rozpoczyna się w dniu wyborów.
2. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w
zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania. Rodzaj głosowania przy wyborze pierwszych władz ustala Zebranie
Założycielskie.
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3. Członkowie władz Stowarzyszenia mogą sprawować swoje funkcje dłużej niż jedną
kadencję.
4. Członkowie władz pełnią swoje funkcje honorowo i nie pobierają za nie
wynagrodzenia.
5. W przypadku ustania członkostwa, zgodnie z §16, w czasie trwania kadencji członków
Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom przysługuje prawo kooptacji, z tym że
liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków
pochodzących z wyboru.
6. Ubycie ze składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej większej liczby członków niż 1/3
powoduje obowiązek zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
§23.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebrania Członków mogą być:
1) zwyczajne,
2) nadzwyczajne.
3. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia mogą uczestniczyć zwyczajni
członkowie Stowarzyszenia, członkowie honorowi i wspierający z głosem doradczym,
członkowie adepci bez głosu stanowiącego oraz zaproszeni przez Zarząd goście.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, zapadają
zwykłą większością głosów:
1) w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby
członków,
2) w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
5. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos przewodniczącego.
6. Głosowanie uchwał Walnego Zebrania Członków odbywa się jawnie. Wniosek o
utajnienie głosowania uchwał musi być przegłosowany większością zwykłą przez
Walne Zebranie.
7. Członkowie Stowarzyszenia, którzy nie mogą wziąć udziału w Walnym Zebraniu
Członków mogą upoważnić innych członków Stowarzyszenia do występowania w ich
imieniu. Wzór pełnomocnictwa dostarcza Zarząd.
8. Każdemu członkowi uprawnionemu do głosowania i przedstawicielowi członka
uprawnionego do głosowania przysługuje jeden głos.
§24.
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz w
roku, a jako sprawozdawczo-wyborcze co 3 lata.
2. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zarząd zawiadamia członków
pisemnie, drogą pocztową lub elektroniczną (patrz §7 ust. 3), co najmniej 14 dni przed
wyznaczonym terminem.
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§25.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływanie jest przez Zarząd:
1) z własnej inicjatywy na podstawie uchwały przyjętej większością 2/3
członków,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemne żądanie co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
2. Uchwała Zarządu lub wniosek Komisji Rewizyjnej lub żądanie członków
Stowarzyszenia winna określić sprawy, które ma rozpatrywać Nadzwyczajne Walne
Zebranie.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane przed upływem 14
dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować wyłącznie nad sprawami, dla
których zostało zwołane.
§26.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
2) uchwalanie zmian Statutu,
3) uchwalanie regulaminów pracy władz Stowarzyszenia i innych aktów
wewnętrznych dotyczących działalności Stowarzyszenia,
4) uchwalanie budżetu,
5) wybór i uzupełnianie składów wybieralnych władz Stowarzyszenia,
6) odwoływanie wybieralnych władz Stowarzyszenia lub ich poszczególnych
członków przed upływem kadencji,
7) udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
8) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia ze swojej
działalności za każdy rok kadencji,
9) ocena działalności władz Stowarzyszenia,
10) zatwierdzanie sprawozdań finansowych i innych sprawozdań Stowarzyszenia
wymaganych przepisami prawa,
11) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
12) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i
zwolnień od tych składek lub świadczeń. Pierwotną wysokość składki określa
Zebranie Założycielskie,
13) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków
Stowarzyszenia lub jego władze,
14) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji lub wystąpienia
z nich,
15) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
16) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku,
17) podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do
kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
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§27.
1. Zarząd składa się z przynajmniej 3 członków, w tym: Prezesa, Wiceprezesa i
Skarbnika.
2. Liczbę członków Zarządu na każdą kadencję ustala Walne Zebranie Członków w
formie uchwały. Liczbę członków pierwszego Zarządu ustala Zebranie Założycielskie.
3. Zarząd konstytuuje się natychmiast po wyborze przez Walne Zebranie Członków.
4. Posiedzenia Zarządu, które zwołuje Prezes lub Wiceprezes, odbywają się w miarę
potrzeb, nie rzadziej niż raz na miesiąc.
5. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Stowarzyszenia, a w razie jego
nieobecności Wiceprezes.
6. Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.
7. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym i zapadają zwykłą
większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków Zarządu.
8. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
9. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Stowarzyszenia, w tym
członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni przez Zarząd goście.
§28.
Do kompetencji Zarządu oprócz innych spraw wymienionych w treści Statutu lub przepisów
odrębnych, należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami
statutowymi,
3) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków (Zwyczajnego i
Nadzwyczajnego),
4) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i podejmowanie uchwał w sprawie
nabycia lub zbycia majątku nieruchomego lub ruchomego oraz zaciągania
zobowiązań,
5) sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków (Zwyczajnego i Nadzwyczajnego),
7) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,
8) zawieranie umów lub upoważnianie do ich wykonania,
9) przyjmowanie i wykluczanie członków,
10) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego i
Honorowego Prezesa Stowarzyszenia,
11) prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia,
12) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności
Stowarzyszenia.
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§29.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy ze swojego grona wybierają
Przewodniczącego.
3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym po wyborach posiedzeniu.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które zwołuje Przewodniczący, odbywają się w
miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz do roku.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnej innej funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
6. Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez
Walne Zebranie.
7. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym i zapadają
zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej 2 członków Komisji.
8. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
9. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć członkowie Stowarzyszenia,
w tym członkowie Zarządu oraz zaproszeni przez Komisję goście.
10. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.
§30.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej, oprócz innych spraw wymienionych w treści Statutu lub
przepisów odrębnych, należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności
Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych
kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych uchybień,
3) żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie
stwierdzenia niewywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie niezwołania go przez Zarząd w
terminie lub trybie ustalonym w Statucie,
5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
6) składanie wniosków na Walnym Zebraniu Członków o udzielenie lub
nieudzielenie absolutorium dla Zarządu,
7) wgląd w dokumentację księgową Stowarzyszenia.
§31.
W skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.
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Rozdział V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§32.
Majątek Stowarzyszenia stanowią:
1) nieruchomości,
2) ruchomości,
3) fundusze, wierzytelności i prawa majątkowe.
§33.
Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

wpływy ze składek członkowskich,
dotacje, granty, subwencje, sponsoring,
darowizny, spadki, zapisy,
dochody z ofiarności publicznej, w tym np. zbiórki publiczne, aukcje, loterie,
crowdfunding,
wpływy z działalności statutowej odpłatnej,
wpływy z różnego rodzaju imprez organizowanych przez Stowarzyszenie,
dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
wpływy z kapitału.
§34.

1. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł zdefiniowanych w §33, mogą być
przechowywane wyłącznie na koncie bankowym Stowarzyszenia.
2. Wpłaty gotówkowe powinny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak
najszybciej przekazywane na konto bankowe.
3. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte
do realizacji celów Stowarzyszenia według swobodnego uznania, o ile ofiarodawcy
nie postanowili inaczej.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
5. Dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest wyłącznie na cele statutowe.
§35.
Stowarzyszenie nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w
stosunku do jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz
osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
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powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „Osobami bliskimi”,
2) przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia,
członków jego organów lub 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,
3) wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków
jego organów lub pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio
ze statutowego celu Stowarzyszenia,
4) nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich Osoby
bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach
wyższych niż rynkowe.
§36.
1. Dla ważności oświadczenia woli w przedmiocie zobowiązań finansowych, zawierania
umów i udzielania pełnomocnictw wymagane są czytelne podpisy dwóch członków
Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego z członków
Zarządu.
3. Osoby reprezentujące Stowarzyszenie mają obowiązek poinformować pisemnie
pozostałych członków Zarządu o podjętych zobowiązaniach w terminie 7 dni od
zaistniałego faktu.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§37.
1. Uchwałę o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
2. Zmiana Statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad
Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy zostały umieszczone w porządku
obrad Walnego Zebrania.
§38.
1. Zmiana Statutu nie może dotyczyć jego podstawowych celów.
2. Uchwalenie w Statucie zmian dotyczących struktury, zakresu uprawnień lub trybu
wyboru władz Stowarzyszenia powoduje wygaśnięcie mandatu władz, których
wprowadzone zmiany dotyczą. W tym przypadku Walne Zebranie członków dokonuje
wyboru tych władz według nowych zasad.
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3. Walne Zebranie Członków w odrębnej uchwale może określić zasady kierowania
Stowarzyszenia do czasu dokonania wpisu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.
§39.
1. Wraz z uchwałą o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków podejmuje
uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia po wypełnieniu jego zobowiązań i
powołaniu Komisji Likwidacyjnej.
2. Przegłosowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia jest równoznaczne z
odwołaniem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych
w Statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
– Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 210 ze zm.).
§40.
Statut wchodzi w życie z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Tekst jednolity po zmianach zgodnych z Uchwałą nr 1/2017/NWZ
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
z dnia 25 marca 2017 r.

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu
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Skarbnik

