
Statut Stowarzyszenia „Mazovia ProActiv” 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Stowarzyszenie „Mazovia ProActiv”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie 

Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego 

statutu. 

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „Mazovia ProActiv”. 

§ 2 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Ciechanów. 

§ 3 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym 

uwzględnieniem Ciechanowa i województwa mazowieckiego. 

2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami 

kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

3. Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe - oddziały obejmujące zasięgiem jedno 

lub kilka miast bądź gminę. Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia może 

posiadać osobowość prawną. 

a) Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są oddziały. 

b) Zarząd Główny może powoływać oddziały dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze 

Statutu. 

c) Do powołania oddziału przez Zarząd Główny wymagany jest wniosek co najmniej 10 osób 

deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami na prawach 

członka zwyczajnego. Tworząc oddział, Zarząd Główny określa jego zasięg terytorialny oraz 

siedzibę. 

d) Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu w przypadku:  zaprzestania 

faktycznej działalności przez Oddział/Ośrodek lub zmniejszenia stanu liczebnego członków 

poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. 

4. Władzami Oddziału są: 

a) Walne Zgromadzenie Członków Oddziału,  

1) Walne Zgromadzenia Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału.  

2) Walne Zgromadzenie Członków Oddziału może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.  

3) Do Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału należy: 

a) Uchwalenie programów działania Oddziałów. 



b) Wybór i odwoływanie Dyrektora oraz członków władz Oddziałów 

c) Wybór i odwoływanie delegatów i ich zastępców na Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia. 

d) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Oddziału oraz udzielanie lub odmowa 

udzielenia absolutorium ustępującym władzom. 

4) W Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału biorą udział: 

a) Z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni i honorowi Oddziału. 

b) Z głosem doradczym - przedstawiciele członków wspierających z terenu działania 

Oddziału, członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście. 

5) Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, powiadamiając 

członków o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie na co najmniej 30 dni 

przed wyznaczonym terminem. 

6) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału: 

a) z własnej inicjatywy 

b) na żądanie Zarządu Głównego 

c) na wniosek Komisji Rewizyjnej Głównej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału 

d) na pisemny wniosek co najmniej 10% uprawnionych do głosowania członków 

zwyczajnych oddziału 

7) Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków 

Oddziału w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku lub żądania, o których mowa powyżej.  

8) W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zgromadzenia Członków w 

terminie lub trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja 

Rewizyjna Oddziału. 

9) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału obraduje nad sprawami , dla 

których zostało zwołane. 

b) Zarząd Oddziału,  

1) Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swego działania.  

2) Zarząd Oddziałów składa się z Dyrektora, Sekretarza oraz Skarbnika. 

3) Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 1 raz 

na kwartał. 

4) Do zbadania spraw i problemów organizacyjnych, ekonomicznych oraz opracowania 

wniosków, Zarząd Oddziału może powoływać zespoły pomocnicze, określając ich skład oraz 

zadania. 

5) Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje Dyrektor Zarządu Oddziału z własnej inicjatywy 

lub na wniosek 2 członków Zarządu Oddziału w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku. 

6) W razie długotrwałej niemożliwości pełnienia swej funkcji przez Dyrektora Zarządu 

Oddziału, funkcję tę obejmuje na ten czas Sekretarz Zarządu Oddziału. 

7) Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy: 

a) Wykonywanie uchwał walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu Głównego 

oraz walnego Zgromadzenia Członków Oddziału. 

b) Określanie szczegółowych kierunków działania Oddziału 

c) Uchwalenie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego. 

d) Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz. 

e) Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw. 

f) Organizowanie działalności gospodarczej oraz nadzór i kontrola nad jej działalnością 

g) Zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych środków i uprawnień 

h) Przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających Oddziału oraz ich skreślanie z 

powodu naruszenia zasad określonych w statucie w § 16. 



i) Współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami działającymi na terenie działania 

Oddziału. 

j) Zwoływanie Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Członków Oddziału 

k) Składania sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału. 

 

c) Komisja Rewizyjna Oddziału. 

1) Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności 

Zarządu Oddziału. 

2) Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków, którzy na swym pierwszym 

posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i 

Sekretarza. 

3) Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy: 

a) Kontrola działalności Zarządu Oddziału pod względem celowości, prawidłowości i 

zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwał władz nadrzędnych. 

b) Współpraca z Główną Komisją Rewizyjną. 

c) Zgłaszanie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących 

działalności statutowej i finansowej. 

d) Zgłaszanie Zarządowi Głównemu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu 

Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych. 

e) Przekładanie Walnemu Zgromadzeniu Członków Oddziału sprawozdań ze swej 

działalności oraz przedkładaniu wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium 

Zarządowi Oddziału. 

4) Komisja Rewizyjna Oddziału zobowiązana jest przeprowadzić kontrolę działalności 

Zarządu Oddziału co najmniej 1 raz w roku. 

5) Członkowie Komisji rewizyjnej Oddziału mają prawo udziału z głosem doradczym w 

posiedzeniach Zarządu Oddziału. 

6) Członkowie Komisji rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach 

Stowarzyszenia. 

5. Oddziały obowiązane są podejmować działania zgodnie z zaleceniami i uchwałami władz 

naczelnych. 

6. Poszczególne organy władz oddziałowych powinny współpracować w realizacji swych zadań 

z odpowiednimi organami naczelnymi. 

7. Zaciąganie zobowiązań finansowych i zarząd majątkiem Zarząd Oddziału wykonuje w 

ramach posiadanych środków, pełnomocnictw i upoważnień wydanych przez Zarząd Główny. 

8. Zasady dotyczące stosunków finansowych i majątkowych między władzami oddziału a 

władzami naczelnymi uchwala Zarząd Główny, biorąc pod uwagę efektywność realizacji 

celów statutowych, zarówno na poziomie władz naczelnych jak i oddziałowych. 

§ 4 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.  

§ 5 



Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi 

organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych 

organizacji na zasadach pełnej autonomii. 

 

§ 6 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia 

swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura. 

 

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji 

§ 7 

Celem działania Stowarzyszenia jest: 

a. wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: fizycznego, społecznego 

oraz kulturalnego dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. 

b. prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki związanych z 

promocją zdrowego stylu życia. 

c. zwiększanie świadomości wpływu ruchu na prawidłowy rozwój człowieka. 

d. popularyzacja walorów turystycznych i rekreacyjnych na obszarze lokalnym i 

krajowym. 

e. popularyzacja sportu i rekreacji ruchowej. 

f. kształtowanie pozytywnych cech osobowości oraz zasad fair play. 

g. działanie w zakresie profilaktyki oraz kompensowania wad postawy. 

h. wyrównywanie szans dostępu do kultury fizycznej dzieci i młodzieży zamieszkującej 

obszary wiejskie. 

i. integracja społeczności lokalnych. 

j. ochrona środowiska naturalnego w województwie mazowieckim zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju. 

k. dbałość o zachowanie zdrowia człowieka. 

l. dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego w województwie mazowieckim. 

§ 8 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

 organizowanie warsztatów, zajęć sportowych i rekreacyjnych. 



 prowadzenie kampanii informacyjnej dot. kultury fizycznej poprzez: seminaria, szkolenia, 

  wykłady, prelekcje. 

 organizowanie imprez sportowo – kulturalnych, akcji charytatywnych, festynów, aukcji, 

koncertów i wystaw. 

 organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. 

 organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, kursów, 

szkoleń, warsztatów,  seminariów, konferencji i doradztwa. 

 podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, wychowawców, pedagogów. 

 szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju 

lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury. 

 promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć. 

 upowszechnianie sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku, prowadzenie klubów 

sportowych i organizowanie obozów wypoczynkowych i sportowych. 

 uczestnictwo na prawach strony w postępowaniach w sprawie ochrony środowiska. 

 reprezentowanie społeczeństwa w sprawach ochrony środowiska. 

 informowanie społeczeństwa i władzy o problemach środowiska i uświadamianie stopnia 

zagrożeń, odpowiedzialności, możliwości działania. 

 wywieranie nacisku na tych, którzy swoim bezpośrednim działaniem przyczyniają się do 

zanieczyszczenia środowiska lub powodują jego zagrożenie. 

 tworzenie nowych koncepcji polityk w dziedzinie ekologii oraz poszukiwanie sojuszników, 

poparcia i współpracy międzynarodowej w tym zakresie. 

 tworzenie nowych koncepcji rozwoju gospodarczego i społecznego, innych zasad 

rozwiązywania problemów, formułowanie nowych idei w dziedzinie ochrony środowiska, 

zachowania i oszczędzania zasobów naturalnych, wzorów zaspokajania potrzeb 

uwzględniających zachowania proekologiczne. 

 dążenie do zmiany stosunku człowieka do przyrody i zmiana sposobu widzenia miejsca 

człowieka w przyrodzie przez propagowanie tzw. głębokiej ekologii. 

 inicjowanie i postulowanie obejmowania ochroną prawną gatunków roślin, zwierząt, tworów 

przyrody, krajobrazu i innych składników środowiska przyrodniczego oraz racjonalnego 

gospodarowania zasobami przyrody i dziedzictwa kulturowego oraz wprowadzania zasad 

zrównoważonego rozwoju do polityki społeczno-gospodarczej oraz kształtowania 

krajobrazu. 

 inicjowanie i organizowanie akcji użytecznych dla ochrony środowiska. 

 propagowanie i kształtowanie postaw proekologicznych i zdrowego stylu życia. 

 akcje sprzątania. 



 segregacja odpadów. 

 monitoring środowiska. 

 propagowanie agroturystycznych form wypoczynku. 

 edukacja ekologiczna wsi, współpraca ze szkołami, realizacja programów ekologicznych dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 działalność oświatowa propagująca wartości ekologiczne (wystawy, działalność 

wydawnicza, audiowizualna, itp.). 

 organizowanie obozów naukowych, wycieczek i innych form zorganizowanego wypoczynku 

ekologicznego. 

 inicjowanie i organizowanie szkoleń kongresów i spotkań o charakterze ekologiczno 

integracyjnym. 

 współpraca z władzami lokalnymi i państwowymi oraz osobami, organizacjami i 

instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska oraz biznesem. 

 prowadzenie działalności w zakresie ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego. 

 organizowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw zgodnych z celami stowarzyszenia. 

Realizując cele zawarte § 7 statutu, Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną 

działalność statutową 

 

 

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia 

§ 9 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być 

jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

2. Stowarzyszenie posiada członków: 

a. zwyczajnych,  

b. wspierających, 

c. honorowych. 

 

§ 10 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną 

deklarację i rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia. 



2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd Główny uchwałą podjętą nie później niż w 

ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. Kandydat zostanie poinformowany o 

decyzji Zarządu Głównego w formie SMS. 

3. Nowo przyjęty członek zwyczajny zostanie ogłoszony pozostałym Członkom Stowarzyszenia 

w zamkniętej grupie „Mazovianie” 

§ 11 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca 

pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. 

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały 

Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. 

§ 12 

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

wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 

2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek 

Zarządu Głównego albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia. 

§ 13 

Członkowie zwyczajni mają prawo do: 

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

b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 

c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez 

Stowarzyszenie, 

d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia, 

e. reprezentowania barw Klubowych w postaci strojów z logo Stowarzyszenia Mazovia 

ProActiv podczas startów w zawodach, 

f. dostępu do grupy zamkniętej „Mazovianie” na portalu społecznościowym Facebook. 

 

 

§ 14 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:  

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

b. uczestniczenia w walnych zebraniach członków, 

c. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

d. regularnego opłacania składek, 



e. dostarczenia fotografii swojej osoby do Sekretarza Zarządu, według jego instrukcji, w 

celu wyrobienia karty członkowskiej  

f. wpisywania nazwy drużyny „Mazovia ProActiv Ciechanów” podczas zapisów na 

wszelkiego rodzaju zawodów. 

 

§ 15 

1. Członkowie wspierający i honorowi 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.  

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 

przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 

§ 16 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce 

Zarządu Głównego, 

b. wykluczenia przez Zarząd Główny:  

- z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych 

zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy, 

- z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i 

uchwał władz Stowarzyszenia, 

- ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia. 

c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 

d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego. 

2. Od uchwały Zarządu Głównego w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu 

przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia 

stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu 

Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 

 

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia 

§ 17 

Władzami Stowarzyszenia są:  

a. Walne Zebranie Członków,  



b. Zarząd Główny,  

c. Komisja Rewizyjna Główna.  

 

§ 18 

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu 

jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu 

głosowania tajnego. 

2. 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. 

 

 

 

§ 19 

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych 

członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. 

§ 20 

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat. 

 

Walne Zebranie Członków 

§ 21 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.  

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd Główny raz w roku, jako sprawozdawcze, i co 

pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i 

proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. 

Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie 

później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków. 

4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Główny: 

a. z własnej inicjatywy, 



b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej Głównej, 

c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia. 

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty 

zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

7. Dopuszcza się informowanie Członków Stowarzyszenia o Walnych Zebraniach poprzez 

wiadomość SMS oraz komunikatów dostępnych dla Członków w grupie zamkniętej dla 

członków „Mazovianie”. 

8. Prawo rozstrzygnięcia głosowania w przypadku równego rozłożenia głosów daje się 

przewodniczącemu zebrania. 

 

 

§ 22 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:  

a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,  

b. uchwalanie zmian statutu, 

c. wybór i odwoływanie, kwalifikowana większością głosów, wszystkich władz 

Stowarzyszenia, w tym przede wszystkim na stanowisko Prezesa Zarządu, 

d. udzielanie Zarządowi Głównemu, bezwzględna większość głosów, absolutorium na 

wniosek Komisji Rewizyjnej Głównej,  

e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,  

f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego,  

g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,  

h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego, 

i. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji 

innych władz Stowarzyszenia. 

Zarząd Główny 

§ 23 

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

uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.  



2. Zarząd Główny składa się z 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu Zarząd 

Główny wybiera, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członka zarządu, do już wcześniej 

wybranego przez Walne Zebranie Prezesa Zarządu, 

3. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 

kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes. 

4. Członkowie Zarządu Głównego mogą otrzymywać wynagrodzenie a czynności wykonywane 

w związku z pełnioną funkcją. Pełnomocnikami do podpisania umów z członkami zarządu są 

członkowie Komisji Rewizyjnej Głównej 

5.  W razie nie uzyskania, przez Zarząd Główny, absolutorium Członkowie Zarządu Głównego 

zostaną odwołani, a tym samym Członkowie Walnego Zebrania przeprowadzą wybory 

nowych władz. 

 

 

 

§ 24 

Do kompetencji Zarządu Głównego należy: 

a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 

a. realizowanie uchwał Walnego Zebrania, 

c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 

d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej, 

e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia, 

g. zwoływanie Walnego Zebrania, 

h. ustalanie wysokości składek członkowskich. 

i. powoływanie oddziałów dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu.  

j. określanie zasięgu terytorialnego oraz siedziby oddziałów 

k. rozwiązywanie oddziałów.  

 

Komisja Rewizyjna Główna 

§ 25 

1. Komisja Rewizyjna Główna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 

Stowarzyszenia. 



2. Komisja Rewizyjna Główna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego wybieranego 

na pierwszym posiedzeniu komisji. 

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Głównej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak 

niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący. 

 

§ 26 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, 

b. ocena pracy Zarządu Głównego, w tym corocznych sprawozdań i bilansu, 

c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności 

Stowarzyszenia i Zarządu Głównego Stowarzyszenia, 

d. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi 

Głównemu,  

e. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu Głównego w razie jego bezczynności lub 

bezczynnego członka Zarządu, 

f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. 

 

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa 

§ 27 

1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:  

a. składki członkowskie, 

b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,  

c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty 

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

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

Zarząd Główny. 

 

Sposób reprezentacji 

§ 28 



Umowy i inne zobowiązania może podpisywać jednoosobowo prezes lub wiceprezes 

stowarzyszenia a dopiero w przypadku umów i zobowiązań na kwoty powyżej 10 000 zł 

muszą być podpisy dwóch członków zarządu działających łącznie. 

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe 

§ 29 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków 

bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych 

do głosowania. 

§ 30 

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną 

większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa 

sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 

§ 31 

1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 

2. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia 2016r. 

Statut przyjęto uchwałą w dniu  24.01.2019r. 

Podpisano: 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

 

 


