
STATUT STOWARZYSZENIA 
 

ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNE „CZERWONY SMOK” 

ZE ZMIANAMI 
 

 

 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

Stowarzyszenie nosi nazwę Zamojskie Stowarzyszenie Kulturalne „Czerwony Smok” i jest w 

dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem. 

 

§ 2. 

Stowarzyszenie ma prawo używać nazwy skróconej: Czerwony Smok lub CS. 

 

§ 3. 

Stowarzyszenie jest powołane dla organizacyjnego i merytorycznego wspierania działań na rzecz 

kultury. 

 

§ 4. 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Zamojski Dom Kultury, ul. Partyzantów 13, 22-400 Zamość. Terenem 

działań jest Rzeczpospolita Polska. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie 

może prowadzić działalność poza granicami kraju pod warunkiem, że prawo danego państwa 

dopuszcza taką działalność. 

 

§ 5. 

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na 

podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U.2001 r., nr 79 poz. 855) wraz z jej 

późniejszymi zmianami oraz niniejszego statutu. 

 

§ 6. 

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd 

Stowarzyszenia. 

 

§ 7. 

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych 

celach. 

 

§ 8. 

Działalność Stowarzyszenia oparta jest głównie o pracę społeczną członków. Stowarzyszenie dla 

realizacji swoich celów może zatrudniać pracowników w ramach stosunku pracy i umów 

cywilnoprawnych. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROZDZIAŁ II 

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSÓB ICH REALIZACJI 

 

§ 9. 

Celami Stowarzyszenia są: 

 

 promocja i propagowanie szeroko pojętej fantastyki, sztuki fantastycznej, rekonstrukcji 

historycznych oraz gier planszowych, fabularnych i bitewnych; 

 organizacja przedsięwzięć oraz imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym oraz 

międzynarodowym; 

 rozwój zainteresowań, umysłu, zdolności artystycznych i osobowości; 

 wspieranie członków Stowarzyszenia i innych osób w zakresie ich działalności na rzecz 

promowania fantastyki i kultury Dalekiego Wschodu; 

 upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, wiedzy historycznej, praw 

obywatelskich, pogłębianie patriotyzmu obywateli i ich identyfikacji z interesem państwa; 

 działania na rzecz Partnerstwa Lokalnego; 

 promocja i organizacja wolontariatu; 

 stymulowanie procesów integracji społeczności sympatyków fantastyki i kultury Dalekiego 

Wschodu; 

 wspieranie działań na rzecz zniwelowania różnic w dostępie do dóbr cywilizacji między 

krajami Unii Europejskiej, regionami i społecznościami lokalnymi; 

 wspieranie młodzieży w realizacji programów na rzecz wyrównywania szans oraz 

uczestnictwa w integracji europejskiej; 

 działanie na rzecz równych szans dla młodzieży; 

 wspieranie rozwoju Zamojszczyzny i Polski Wschodniej; 

 promocja Zamojszczyzny jako zagłębia turystycznego; 

 upowszechnianie krajoznawstwa oraz wypoczynku; 

 pomoc członkom w przygotowywaniu projektów realizowanych i finansowanych w ramach 

Unii Europejskiej; 

 podejmowanie działań na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn; 

 niwelowanie różnic między pełnosprawnymi a niepełnosprawnymi. 

 

§ 10. 

Stowarzyszenie może realizować swoje cele poprzez: 

 

 działalność informacyjną i edukacyjną; 

 nawiązywanie kontaktów ze stowarzyszeniami kulturalnymi działającymi w kraju i za 

granicą; 

 wspieranie działalności osób zainteresowanych tematami komplementarnymi z celami 

stowarzyszenia; 

 promowanie w mediach działań wpisujących się w cele stowarzyszenia, podejmowanych 

przez członków Stowarzyszenia i innych; 

 prowadzenie strony internetowej i innej działalności w Internecie wpisującej się w cele 

Stowarzyszenia; 

 praktyczną naukę i doskonalenie umiejętności gry w gry planszowe i inne; 

 organizowanie i prowadzenie wewnątrzstowarzyszeniowej biblioteki literatury fantastycznej 

oraz gier planszowych i innych; 

 dokonywanie tłumaczeń obcojęzycznych materiałów szkoleniowych związanych z 

działalnością statutową Stowarzyszenia; 

 wspieranie organizacyjne, merytoryczne i finansowe delegacji członków Stowarzyszenia w 

wyjazdach na krajowe i zagraniczne wydarzenia kulturalne; 



 organizację wypoczynku młodzieży oraz społeczności związanej z fantastyką i kulturą 

Dalekiego Wschodu; 

 realizację projektów finansowanych ze środków własnych oraz z dotacji organów 

samorządowych, rządowych, organizacji pozarządowych oraz podmiotów gospodarczych i 

osób fizycznych - polskich i zagranicznych; 

 współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania, 

jednostkami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz 

przedsiębiorstwami; 

 organizowanie imprez typu: konwenty, festiwale, koncerty, konferencje, konkursy, kursy, 

wystawy, pokazy, odczyty, prelekcje i inne; 

 tworzenie warunków dla pełnego uczestnictwa sympatyków fantastyki lub kultury 

Dalekiego Wschodu w życiu społeczności poprzez występowanie z wnioskami, postulatami 

i interwencjami do  władz i jednostek organizacyjnych samorządu lokalnego oraz innych 

instytucji, których działalność   ma wpływ na życie mieszkańców; 

 społeczną wymianę doświadczeń i pomoc informacyjną członkom Stowarzyszenia; 

 inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz zwiększania społecznego wpływu na 

działalność właściwych jednostek organizacyjnych w celu zapewnienia optymalnej 

efektywności ich działania na rzecz kultury; 

 prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie i 

publikowanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z założonymi celami 

Stowarzyszenia; 

 organizowanie i udział w spotkaniach, konferencjach i seminariach o zasięgu lokalnym, 

krajowym i międzynarodowym; 

 powoływanie sekcji tematycznych; 

 prowadzenie działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie. 

 

§ 11. 

Stowarzyszenie, dla pełniejszej realizacji swoich celów, może powoływać wewnętrzne sekcje 

tematyczne, zwane dalej Sekcjami. 

 

§ 12. 

Sekcje mają prawo ustalać własne regulaminy oraz wybierać Przewodniczących Sekcji. 

 

§ 13. 

Dochód z ewentualnej działalności gospodarczej musi być przeznaczony wyłącznie na realizację 

celów statutowych. 

 

ROZDZIAŁ III 

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW 

 

§ 14. 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, będące obywatelami polskimi mającymi 

pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawionych praw publicznych, oraz osoby prawne. 

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

 

§ 15. 

Stowarzyszenie posiada członków: 

 zwyczajnych; 

 kadetów; 

 wspierających; 

 honorowych; 

 biernych. 



§ 16. 

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

członkowską, opłaci składkę i uzyska pozytywną rekomendację dwóch innych członków 

Stowarzyszenia. Członkiem zwyczajnym zostaje się na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia. 

2. W przypadku nie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia, kandydatowi 

przysługuje odwołanie się od decyzji do Walnego Zebrania, w terminie 14 dni od otrzymania 

odmownej decyzji. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna. 

 

§ 17. 

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, 

rzeczową lub merytoryczną  w  realizacji  celów  Stowarzyszenia.  Członkiem wspierającym zostaje 

się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia. 

2. W przypadku nie przyjęcia w poczet członków wspierających Stowarzyszenia, kandydatowi 

przysługuje odwołanie się od decyzji do Walnego Zebrania, w terminie 14 dni od otrzymania 

odmownej decyzji. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna. 

 

§ 18. 

1. Członkiem kadetem Stowarzyszenia może być małoletni poniżej 16 roku życia, jeśli wyrażają na 

to zgodę jego przedstawiciele ustawowi, pod warunkiem, że złoży deklarację członkowską, opłaci 

składkę i uzyska pozytywną rekomendację dwóch innych członków Stowarzyszenia. Członek kadet 

nie może jednak korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego. Członkiem kadetem zostaje 

się na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia. 

2. W przypadku nie przyjęcia w poczet członków kadetów Stowarzyszenia, kandydatowi 

przysługuje odwołanie się od decyzji do Walnego Zebrania, w terminie 14 dni od otrzymania 

odmownej decyzji. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna. 

 

§ 19. 

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

w  działalność  i  rozwój  Stowarzyszenia.  Członkowie  honorowi  ustanawiani  są przez Zarząd na 

wniosek przynajmniej 10 członków Stowarzyszenia. 

2. W przypadku nie przyjęcia kandydata w poczet członków honorowych Stowarzyszenia, 

wnioskodawcom przysługuje odwołanie się od decyzji do Walnego Zebrania, w terminie 14 dni od 

otrzymania odmownej decyzji. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna. 

 

§ 20. 

1. Członkiem biernym Stowarzyszenia może zostać członek zwyczajny lub członek kadet, który  

złoży  wniosek  do  Zarządu  stowarzyszenia  o  zmianę  jego  statusu  na  członka biernego z 

powodu spraw osobistych. 

2. W przypadku nie przyjęcia w poczet członków biernych Stowarzyszenia, członkowi 

zwyczajnemu lub członkowi kadetowi przysługuje odwołanie się od decyzji do Walnego Zebrania, 

w terminie 14 dni od otrzymania odmownej decyzji. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna. 

 

§ 21. 

Każdy członek zwyczajny ma obowiązek: 

 

 brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, 

 przestrzegania statutu i uchwał Stowarzyszenia, 

 regularnego opłacania składek członkowskich, 

 w ramach swoich możliwości pozyskiwania środków na realizację celów Stowarzyszenia; 

 dbania o dobre imię Stowarzyszenia. 

 

 



§ 22. 

Członkowie zwyczajni mają prawo do: 

 

 biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia; 

 korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia; 

 udziału w zebraniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie; 

 zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia; 

 zgłaszania kandydatów do wyróżnień; 

 zgłaszania wniosków kandydatów na członka honorowego. 

 

§ 23. 

Członkowie wspierający, honorowi, bierni i kadeci nie posiadają biernego i czynnego prawa 

wyborczego, mogą  jednak  brać  udział  z głosem doradczym w  posiedzeniach władz 

Stowarzyszenia, poza tym posiadają prawa członków zwyczajnych. 

 

§ 24. 

1. Członkowie wspierający mają  obowiązek wywiązywania się z  zadeklarowanych świadczeń, 

przestrzegania statutu oraz uchwał Stowarzyszenia. 

2. Każdy członek wspierający ma obowiązek: 

 brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, 

 przestrzegania statutu i uchwał Stowarzyszenia, 

 w ramach swoich możliwości pozyskiwania środków na realizację celów Stowarzyszenia; 

 dbania o dobre imię Stowarzyszenia. 

 

§ 25. 

1. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek. 

2. Każdy członek honorowy ma obowiązek: 

 przestrzegania statutu i uchwał Stowarzyszenia, 

 w ramach swoich możliwości pozyskiwania środków na realizację celów Stowarzyszenia; 

 dbania o dobre imię Stowarzyszenia. 

 

§ 26. 

1. Członkowie  bierni  są  zwolnieni  z  obowiązków  brania   czynnego   udziału  w  działalności 

Stowarzyszenia i  realizacji  jego   celów,   opłacania składek członkowskich  oraz pozyskiwania 

środków na realizację celów Stowarzyszenia. 

2. Każdy członek bierny ma obowiązek: 

 przestrzegania statutu i uchwał Stowarzyszenia, 

 dbania o dobre imię Stowarzyszenia. 

 

§ 27. 

Utrata członkostwa następuje po podjęciu uchwały przez Zarząd na skutek: 

 

 pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, śmierci członka lub utraty osobowości 

prawnej przez osobę prawną; 

 wykluczenia przez Zarząd z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał 

Stowarzyszenia; 

 notorycznego i nieusprawiedliwionego braku uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia; 

 niepłacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy; 

 wykluczenia przez Zarząd na pisemny, umotywowany wniosek przynajmniej 5 członków 

Stowarzyszenia; 

 utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu. 

 



§ 28. 

Od uchwały Zarządu w  sprawie  pozbawienia  członkostwa  przysługuje odwołanie do Walnego 

Zebrania Członków w terminie 7 dni od otrzymania decyzji. Uchwała Walnego Zebrania jest 

ostateczna. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 

§ 29. 

Władzami Stowarzyszenia są: 

 

 Walne Zebranie Członków; 

 Zarząd; 

 Komisja Rewizyjna. 

 

§ 30. 

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w 
głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. 

 

§ 31. 

Członek wybieralnych władz stowarzyszenia może pełnić tę samą funkcję  maksymalnie przez dwie 

kadencje z rzędu. 

 

§ 32. 

Uchwały  wszystkich  władz  Stowarzyszenia  zapadają  zwykłą  większością  głosów  przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze 

postanowienia statutu stanowią inaczej. 

 

§ 33. 

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 tym trybie można powołać nie więcej niż połowę 

składu organu. 

 

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 

 

§ 34. 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. W Walnym Zebraniu biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym. Członkowie 

wspierający, członkowie kadeci oraz członkowie honorowi mają jedynie głos doradczy. 

 

§ 35. 

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

 

§ 36. 

Walne   Zebranie   Zwyczajne   jest   zwoływane   raz   na   pół   roku   przez   Zarząd 

Stowarzyszenia. Termin  i  miejsce obrad  Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków 

pisemnie przez pocztę, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.  

 

 



§ 37. 

Walne Zebranie Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z 

jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej 

ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

 

§ 38. 

Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest 

jawne. 

 

§ 39. 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

 

 uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia; 

 uchwalanie zmian statutu; 

 wybór i odwoływanie Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

 udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej; 

 rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

 uchwalanie budżetu; 

 zatwierdzanie  proponowanych  przez  Zarząd  wysokości  składek  członkowskich oraz 

wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia; 

 rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia; 

 rozpatrywanie wniosków  i   postulatów  zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia i jego 

władze; 

 rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu; 

 podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady; 

 podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku. 

 

 

ZARZĄD 

 

§ 40. 

Zarząd   jest   powoływany   do   kierowania   działalnością   Stowarzyszenia   zgodnie   z 

uchwałami Walnego Zebrania i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz. 

 

§ 41. 

Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika. 

 

§ 42. 

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

Posiedzenia   Zarządu   zwołuje   prezes, lub   w   zastępstwie   wiceprezes.  W posiedzeniach  tych  

mogą  brać  udział  członkowie   Komisji Rewizyjnej  lub zaproszeni goście z głosem doradczym. 

Wszelkie głosowania odbywają się jawnie. W szczególnych przypadkach Zarząd może podjąć 

uchwałę o głosowaniu tajnym. W przypadku równej liczby  głosów  rozstrzyga  głos  Prezesa  lub  

innej  osoby wyznaczonej do prowadzenia posiedzenia. 

 

§ 43. 

Do kompetencji Zarządu należy: 

 

 uchwalanie regulaminu działania Zarządu Stowarzyszenia; 

 realizacja celów Stowarzyszenia; 

 wykonywanie uchwał Walnego Zebrania; 

 sporządzanie planów pracy i budżetu; 



 sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia; 

 podejmowanie uchwał  o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia; 

 podejmowanie  uchwał  w  sprawach  członkowskich,  przyjmowanie  i  skreślanie 

członków oraz uchwał o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego; 

 reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz; 

 zwoływanie Walnego Zebrania; 

 organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej. 

 

 

 

KOMISJA REWIZYJNA 

 

§ 44. 

Komisja Rewizyjna powołana  jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. 

Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku. 

 

§ 45. 

Komisja Rewizyjna składa się Przewodniczącego i dwóch członków. 

 

§ 46. 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

 

 kontrola działalności Stowarzyszenia; 

 składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebrania; 

 prawo żądania zwołania Walnego Zebrania oraz zebrania Zarządu; 

 prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania; 

 składanie wniosków absolutorium dla władz Stowarzyszenia; 

 składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu. 

 

§ 47. 

1.  Przewodniczący  i  delegowani  członkowie  Komisji  Rewizyjnej  mają  prawo  brać udział z 

głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu. 

2.  Członkowie  Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji  we władzach Stowarzyszenia. 

3.  Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 

4.  Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w żadnym stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości służbowej z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnymi wyrokami za przestępstwa z 

winy umyślnej 

 

 

ROZDZIAŁ V 

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA 

 

§ 48. 

Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

 

§ 49. 

W skład majątku stowarzyszenia mogą wchodzić: 

 nieruchomości; 

 ruchomości; 

 fundusze; 

 inne prawa majątkowe. 



§ 50. 

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia mogą być w szczególności: 

 składki członkowskie; 

 dochody  z  nieruchomości,  ruchomości  stanowiących  własność  lub  będących w 

posiadaniu Stowarzyszenia; 

 darowizny, zapisy oraz spadki; 

 dochody z własnej działalności statutowej; 

 wpływy z ofiarności publicznej; 

 dotacje; 

 pożytki płynące z posiadanych praw.  

 

§ 51. 

Wszelkie środki finansowe otrzymane i uzyskane przez Stowarzyszenie mogą być wykorzystane 

tylko na sfinansowanie realizacji jego celów. Jednocześnie Stowarzyszenie może prowadzić 

odpłatną działalność statutową w zakresie: 

 organizowania imprez typu: konwenty, festiwale, koncerty, konferencje, konkursy, kursy, 

wystawy, pokazy, odczyty, prelekcje i inne, o zasięgu lokalnym, krajowym oraz 

międzynarodowym; 

 promocji i propagowania szeroko pojętej fantastyki, sztuki fantastycznej, rekonstrukcji 

historycznych oraz gier planszowych, fabularnych i bitewnych; 

 współpracy z innymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których cele są 

wspólne z celami Stowarzyszenia; 

 promocji i organizacji wolontariatu; 

 prowadzenia działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywania i 

publikowania materiałów poświęconych problematyce zgodnej z założonymi celami 

Stowarzyszenia; 

 upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, wiedzy historycznej, praw 

obywatelskich, pogłębianie patriotyzmu obywateli i ich identyfikacji z interesem państwa; 

 wspierania rozwoju Zamojszczyzny i Polski Wschodniej; 

 promocji Zamojszczyzny jako zagłębia turystycznego; 

 podejmowania innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych 

Stowarzyszenia. 

 

§ 52. 

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym 

Stowarzyszenia. 

 

§ 53. 

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 54. 

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

sprawach  majątkowych  wymagane  są  podpisy  dwóch  członków  Zarządu działających łącznie, 

w tym Prezesa lub wiceprezesa stowarzyszenia. 

2. Dla ważności innych pism lub dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub innego 

upoważnionego członka Zarządu. 

 

§ 55. 

W Stowarzyszeniu obowiązuje zakaz: 

 

 udzielania pożyczek lub  zabezpieczenia  zobowiązań  majątkiem  Stowarzyszenia w 

stosunku  do  jego  członków,  członków  organów  lub  pracowników  oraz  osób, z którymi    



pracownicy     pozostają    w   związku     małżeńskim     albo    w   stosunku pokrewieństwa,  

powinowactwa  w  linii  prostej,  pokrewieństwa,  powinowactwa  w linii bocznej do 

drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych 

dalej "osobami bliskimi", 

 przekazywania   majątku   Stowarzyszenia   na   rzecz   jego   członków,   członków 

organów  lub  pracowników  oraz  ich  osób   bliskich,   na   zasadach innych  niż  w 

stosunku  do  osób  trzecich,  w szczególności  gdy  przekazanie  to  następuje bezpłatnie lub 

na preferencyjnych warunkach, 

 wykorzystania   majątku   Stowarzyszenia   na   rzecz   jego   członków,   członków organów  

lub  pracowników  oraz  ich  osób   bliskich, na   zasadach   innych niż  w stosunku  do  osób  

trzecich, chyba  że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z statutowego celu danej 

organizacji, 

 zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 

członkowie Stowarzyszenia, pracownicy oraz ich osoby bliskie. 

  

 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 56. 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia podejmuje Walne 

Zebranie większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do 

głosowania. 

 

§ 57. 

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji 

oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

 

§ 58.  

W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  statucie  mają  zastosowanie  przepisy Prawa o 

Stowarzyszeniach, przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i inne przepisy 

obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

 

 

 

 

 


