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STATUT 
 

Kozielskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii i Archeologii 

„EXPLORATOR” 

 
ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1. 

1.  Stowarzyszenie o nazwie: Kozielskie Stowarzyszenie Miłośników Historii                          

i Archeologii „EXPLORATOR” zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją pozarządową 

niedochodową 

2.  Stowarzyszenie prowadzi działalność społecznie użyteczną i jest stowarzyszeniem nie 

działającym w celu osiągnięcia zysku 

3.  Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych zainteresowanych 

podnoszeniem wiedzy i świadomości w lokalnej społeczności o historii i tradycji ziemi 

kozielskiej. Stowarzyszenie ma charakter historyczno-poszukiwawczo-kolekcjonerski.  

 

§ 2. 

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy prawo o stowarzyszeniach zgodnie              

z porządkiem prawnym i Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz niniejszego statutu               

i regulaminu wewnętrznego. 

 

§ 3. 

1.  Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest wpisane do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod Nr 0000323563 

2.  Stowarzyszenie uzyskuje status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie                 

(Dz. U. z 2010r. nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru 

Sądowego informacji o spełnieniu wymagań przewidzianych tą ustawą. 

 

§ 4. 

Stowarzyszenie używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz znaku w którym 

zawarta jest pełna nazwa: Kozielskie Stowarzyszenie Miłośników Historii i Archeologii 

„EXPLORATOR”. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej KSMHiA 

„EXPLORATOR”. 

 

§ 5. 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a zwłaszcza miasto 

Kędzierzyn – Koźle. 

 

§ 6. 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kędzierzyn – Koźle. 

 

§ 7. 

1.  Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych 

państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.  
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2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji                        

o działalności zbliżonej do celów statutowych Stowarzyszenia. 

 

§ 8. 

Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony. 

 

§ 9. 

1. Działalność stowarzyszenia opiera się na przede wszystkim na pracy społecznej 

członków.  

2. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, także 

spośród swoich członków.  

 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 
 

§ 10. 

Celem stowarzyszenia jest przede wszystkim: 

1.  Promocja i badanie historii miasta Kędzierzyn-Koźle i okolic, oraz podnoszenie                

w lokalnej społeczności wiedzy o przeszłości miasta i regionu, a także budowanie 

świadomości i tożsamości o przynależności do małej ojczyzny Opolszczyzna 

(94.99.Z). 

2. Podejmowanie zgodnie z prawem, zorganizowanej akcji eksploracyjnej, mającej               

na celu ochronę różnorakich śladów i świadectw historii, połączonej z informacją                

i upublicznieniem efektów jej działalności. 

3. Działania podejmowane wraz z działalnością eksploracyjną, mające na celu ochronę 

dóbr kultury i przyrody, w tym ochronę szeroko rozumianego dziedzictwa 

kulturowego i środowiska naturalnego. 

4. Oferowanie pomocy w pracach eksploracyjnych innym podmiotom,  w tym pomocy   

w pracach archeologicznych , dokumentacyjnych, archiwizacyjnych i innych 

związanych z poznawaniem i dokumentowaniem historii. 

5. Wspieranie członków Stowarzyszenia w ich dążeniach do podwyższania wiedzy                  

i umiejętności  przydatnych realizacji założonych celów statutowych. 

 

§ 11. 

1. Cele określone w § 10 Stowarzyszenie realizuje poprzez: 

1) organizowanie wystaw tematycznych, targów oraz imprez plenerowych takich jak: 

rajdy, jarmarki, festyny i zloty których cel zgodny jest z celami stowarzyszenia 

(93.21.Z.), 

2) gromadzenie artefaktów historycznych w tym broni i amunicji zgodnie                                

z obowiązującymi przepisami (94.99.Z), 

3) promowanie historii wśród młodzieży (94.99.Z), 

4) uczestnictwo w imprezach o tematyce historycznej (94.99.Z), 

5) współpraca z instytucjami naukowymi, muzeami, organizacjami działającymi na rzecz 

nauki, kultury i ochrony zabytków, oraz organizacjami administracji państwowej                

i samorządami, Lasami Państwowymi (94.99.Z), 

6) współpraca ze środkami masowego przekazu w sprawach propagowania wiedzy                

o historii regionu i własne publikacje (94.99.Z), 
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7) propagowanie w społeczeństwie wiedzy o historii regionu dla edukacji i rozwijania 

zainteresowań przeszłością (94.99.Z), 

8) poszukiwania zagubionych, porzuconych przedmiotów historycznych                                   

i archeologicznych w tym za pomocą urządzeń elektronicznych i technicznych                   

za odpowiednim pozwoleniem, w tym konserwatora zabytków i właściciela gruntu 

(94.99.Z), 

9) organizowanie akcji eksploracyjnych opartych o niezbędne, określone prawem 

pozwolenia, zgodnie z celami Stowarzyszenia (94.99.Z), 

10) organizowanie różnych form kształcenia Członków Stowarzyszenia odpowiadających 

celom statutowym Stowarzyszenia i podwyższających jakość podejmowanych działań 

(94.99.Z), 

11)  prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,              

w tym wydanie katalogów, kart pamiątkowych, kalendarzy, map, planów i tym 

podobnych publikacji (58.19.Z),    
12)  prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,                  

w tym wydanie książek, broszur, ulotek i tym podobnych publikacji w formie 
drukowanej i elektronicznej (58.11.Z),     

13) prowadzenie sali pamięci lub muzeum o tematyce zgodnej z celami statutowymi 

stowarzyszenia (91.02.Z), 

14) konserwację i ochronę miejsc i budynków zabytkowych i historycznych,                       

oraz zabytkowych obiektów ruchomych (91.03.Z), 

15) prowadzenie prac naukowych i badań rozwojowych w dziedzinie archeologii i historii 

(72.20.Z),   

16) gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia (94.99.Z). 

2. Stowarzyszenie realizuje cele określone w § 10 i w ust.1§ 11 oraz w art. 4 ustawy              

z dnia 24 kwietnia 2003. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                      

a w szczególności podejmuje zadania w zakresie: 

1) kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

2) edukacji, 

3) turystyki i krajoznawstwa. 

  

§ 12. 

1.  Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą rozumianą, jako dodatkową 

stosunku do działalności pożytku publicznego i w rozmiarach służących realizacji celów 

statutowych, z której cały dochód przeznacza się wyłącznie na prowadzoną przez 

Stowarzyszenie działalność pożytku publicznego.  

2. Stowarzyszenie nie może prowadzić odpłatnej działalności statutowej i działalności 

gospodarczej w odniesieniu do tego samego podmiotu działalności.  

3. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów,                 

w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy 

oraz od ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach 

wyższych niż rynkowe.  

  

§ 13. 

1. Cele Stowarzyszenia określone w §10 i zakresie jak w §11 realizuje się poprzez 

prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej. 

2. W zakres działalności nieodpłatnej wchodzą zadania: 

1) promocja i badanie historii miasta Kędzierzyn-Koźle i okolic (94.99.Z), 

2) organizowanie wystaw tematycznych, targów oraz imprez plenerowych takich jak: 

rajdy, jarmarki, festyny i zloty których cel zgodny jest z celami stowarzyszenia 

(93.21.Z.), 



STATUT 

Kozielskie Stowarzyszenie Miłośników Historii i Archeologii EXPLORATOR 

 

Strona 4 z 11 
 

3) gromadzenie artefaktów historycznych w tym broni i amunicji zgodnie                                

z obowiązującymi przepisami (94.99.Z), 

4) promowanie historii wśród młodzieży (94.99.Z), 

5) uczestnictwo w imprezach o tematyce historycznej (94.99.Z), 

6) współpraca z instytucjami naukowymi, muzeami, organizacjami działającymi na rzecz 

nauki, kultury i ochrony zabytków, oraz organizacjami administracji państwowej                

i samorządami, Lasami Państwowymi (94.99.Z), 

7) współpraca ze środkami masowego przekazu w sprawach propagowania wiedzy                

o historii regionu i własne publikacje (94.99.Z), 

8) propagowanie w społeczeństwie wiedzy o historii regionu dla edukacji i rozwijania 

zainteresowań przeszłością (94.99.Z), 

9) poszukiwania zagubionych, porzuconych przedmiotów historycznych                                   

i archeologicznych w tym za pomocą urządzeń elektronicznych i technicznych                   

za odpowiednim pozwoleniem, w tym konserwatora zabytków i właściciela gruntu 

(94.99.Z), 

10) organizowanie akcji eksploracyjnych opartych o niezbędne, określone prawem 

pozwolenia, zgodnie z celami Stowarzyszenia (94.99.Z), 

11) organizowanie różnych form kształcenia Członków Stowarzyszenia odpowiadających 

celom statutowym Stowarzyszenia i podwyższających jakość podejmowanych działań 

(94.99.Z), 

12)  prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,              

w tym wydanie katalogów, kart pamiątkowych, kalendarzy, map, planów i tym 

podobnych publikacji (58.19.Z),    
13)  prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,                  

w tym wydanie książek, broszur, ulotek i tym podobnych publikacji w formie 
drukowanej i elektronicznej (58.11.Z),    

14) prowadzenie sali pamięci lub muzeum o tematyce zgodnej z celami statutowymi 

stowarzyszenia (91.02.Z), 

15) konserwację i ochronę miejsc i budynków zabytkowych i historycznych,                       

oraz zabytkowych obiektów ruchomych (91.03.Z), 

16) prowadzenie prac naukowych i badań rozwojowych w dziedzinie archeologii i historii 

(72.20.Z),   

17) gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia (94.99.Z). 

3. W zakresie działalności odpłatnej, w przypadku posiadania niewystarczającej ilości 

środków statutowych przeznaczonych na pokrycie kosztów działań wchodzi działalność 

wyszczególniona w ustępie 2 §13 punkty 2,9,10,12,13,15,16. 

 

 

 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI 
 

§ 14. 

Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być 

jedynie członkiem wspierającym stowarzyszenie.  

 

§ 15. 

Stowarzyszenie posiada członków:  

a) Kandydatów, 

b) Zwyczajnych, 
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c) Wspierających, 

d) Honorowych. 

 

§ 16. 

Członkiem – kandydatem stowarzyszenia może być osoba fizyczna która posiada pełną 

zdolność do czynności prawnych, a także małoletni od 16 do 18 roku życia, za zgodą 

opiekuna prawnego, jeżeli:  

a) złoży deklarację członkowską na piśmie, 

b) przedstawi pisemną, pozytywną opinię co najmniej jednego z członków 

stowarzyszenia. 

 

§ 17. 

Członkiem – kandydatem staję się, po spełnieniu warunków z § 16, na podstawie uchwały 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, na wniosek zarządu. Data uchwały Walnego 

Zgromadzenia jest początkiem okresu kandydackiego. 

 

§ 18. 

a) Co najmniej po upływie sześciu miesięcy a maksymalnie do dwunastu miesięcy, jeśli 

członek– kandydat uzyska pozytywną opinię zarządu zostaje członkiem zwyczajnym, 

na mocy uchwały zarządu. W przypadku negatywnej opinii wydanej przez zarząd, 

ostateczną decyzję podejmuje Walne Zgromadzenie, 

b) Członkowie- założyciele stowarzyszenia automatycznie uzyskują status członka 

zwyczajnego,  

c) Uchwała w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęciu powinna być podjęta najpóźniej 

na miesiąc od zakończenia okresu kandydackiego. Okres kandydacki trwa najwyżej 

dwanaście miesięcy. 

 

§ 19. 

Członkowie kandydaci mają obowiązek: 

- zapoznać się statutem stowarzyszenia, 

-aktywnie przyczyniać się do realizacji założeń celowych stowarzyszenia, poprzez pomoc              

w organizacji wystaw, imprez oraz szkoleń o tematyce historycznej i edukacyjnej, 

-uczestniczenie w wyżej wymienionych. 

 

§ 20. 

Członkiem wspierającym stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca 

pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów stowarzyszenia.  

 

§ 21. 

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, na wniosek zarządu. 

 

§ 22. 

Członkiem honorowym stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny 

wkład w działalność i rozwój stowarzyszenia lub wniosła istotny wkład w badanie historii 

regionu. 

 

§ 23. 

Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek: co najmniej 

dziesięciu członków stowarzyszenia i po pozytywnej opinii zarządu lub na wniosek zarządu.  
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§ 24. 

Członkowie zwyczajni mają prawo: 

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz stowarzyszenia, 

b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności stowarzyszenia, 

c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach zorganizowanych przez 

stowarzyszenie, 

d)  zgłaszania wniosków co do działalności stowarzyszenia. 

 

§ 25. 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

a) brania udziału w działalności stowarzyszenia i realizacji jego celów,  

b) przestrzegania statutu i uchwał władz stowarzyszenia, 

c) regularnego płacenia składek. 

 

§ 26. 

Członkowie wspierający i honorowi oraz członkowie – kandydaci 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. 

 

§ 27. 

Członek wspierający ma obowiązek wywiązania się z zadeklarowanych świadczeń, 

przestrzegania statutu oraz uchwał władz stowarzyszenia. 

 

§ 28. 

Członkowie honorowi i wspierający są zwolnienie ze składek członkowskich. Mogą jednak 

deklarować dobrowolne darowizny na cel stowarzyszenia.  

 

§ 29. 

Utrata członkostwa następuje na skutek: 

a) własnej, pisemnej rezygnacji złożonej na ręce zarządu, 

b) z powodu niepłacenia składek na okres co najmniej jednego roku, 

c) utraty praw obywatelskich, 

d) śmierci członka, oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne, 

e) upływu okresu kandydackiego oraz jednego miesiąca bez decyzji o przyjęciu                    

na członka zwyczajnego, 

 

a może nastąpić na skutek: 
 

f) łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz stowarzyszenia, 

g) z powodu systematycznego, bez usprawiedliwienia, nie brania udziału w pracach 

stowarzyszenia- co najmniej trzy miesiące, 

h) na pisemny, umotywowany wniosek, co najmniej 3 członków z powodu nieetycznego 

i niekoleżeńskiego zachowania. 

 

O utracie członkostwa decyduje Walnie Zgromadzenie, na wniosek zarząd lub komisji 

rewizyjnej oraz wniosek trzech członków w sytuacji opisanej w ustępie h. 

 

§ 30. 

Karami dyscyplinarnymi wobec członków są: 
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a) upomnienie, 

b) zawieszenie w prawach członka stowarzyszenia na okres do sześciu miesięcy, 

c) wykluczenie ze stowarzyszenia. 

 

Kary z ustępu a, b orzeka zarząd stowarzyszenia, a karę określoną w ustępie c Walne 

Zgromadzenie po wysłuchaniu członka, lub w przypadku jego niestawiennictwa po 

umożliwieniu mu złożenia wyjaśnień ustnie lub na piśmie w terminie czternastu dni od 

wezwania. W zakresie kar z ustępu a,b przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 
 

§ 31. 

Władzami stowarzyszenia są:  

a) Walne Zgromadzenie Członków,  

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna  

 

§ 32. 

Kadencja wszystkich władz wybieralnych stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się 

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

członków uprawnionych do głosowania.  

 

§ 33. 

Uchwały wszystkich władz stowarzyszenia zapadają zwykła większością głosów, przy 

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

postanowienia statutu stanowią inaczej. 

 

§ 34. 

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia. W Walnym 

Zgromadzeniu Członków biorą udział: 

a) z głosem stanowiącym- członkowie zwyczajni, 

b) z głosem doradczym- członkowie wspierający, honorowi, członkowie kandydaci oraz 

zaproszeni goście.  

 

§ 35. 

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

 

§ 36. 

Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane co najmniej raz na rok, przez 

zarząd stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarządu podaje do wiadomości wszystkich 

członków co najmniej na siedem dni przed terminem zebrania. 

 

§ 37. 

Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie i jest 

zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny 

wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych stowarzyszenia. 
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§ 38. 

Uchwały Walnego Zgromadzenia stowarzyszenia zapadają zwykła większością głosów,                

w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, 

chyba że inne postanowienia statut stanowią inaczej. Głosowanie jest jawne. Głosowanie 

tajne ma miejsce przy wyborze władz stowarzyszenia, lub na wniosek co najmniej trzech 

członków uprawnionych do głosowania. Nie dotyczy to pierwszego wyboru władz 

stowarzyszenia na zebraniu założycielskim, gdzie zebrani sami określają sposób głosowania            

i liczbę głosów wymaganych dla prawomocności uchwały. 

 

§ 39. 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju stowarzyszenia, 

b) uchwalenie zmian statut, 

c) wybór i odwołanie wszystkich władz stowarzyszenia- zarządu w tym prezesa, 

wiceprezesa, skarbnika i członków komisji rewizyjnej, w tym przewodniczącego 

komisji rewizyjnej, 

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek komisji rewizyjnej, 

e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

f) uchwalanie budżetu, 

g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń              

na rzecz stowarzyszenia, 

h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka i odwołania członka, 

i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz stowarzyszenia, 

j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków stowarzyszenia 

lub przez zarząd, 

k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wskazanych w statucie, 

l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia i przeznaczenie jego majątku, 

m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich 

sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia. 

 

§ 40. 

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością stowarzyszenia, zgodnie                       

z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenia             

na zewnątrz.  

 

§ 41. 

1. Zarząd składa się z trzech osób w tym prezesa oraz wiceprezesa i skarbnika, 

wybieranych przez Walne Zgromadzenia Członków. 

2. Członek Zarządu zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie był skazany 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,                 

lub przestępstwo skarbowe. 

 

§ 42. 

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

3 miesiące. Posiedzenie zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes.  

 

§ 43. 

Do kompetencji Zarządu należą: 

a) ustalanie bieżącego planu pracy stowarzyszenia, 

b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, 
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c) sporządzanie planów budżetu i wydatków stowarzyszenia, 

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem stowarzyszenia, 

e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku 

stowarzyszenia, 

f) reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz, 

g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków, 

h) zgłaszanie kandydatów na członków honorowych i wspierających, 

i) opiniowanie kandydatów na członków i zgłaszanie wniosków w zakresie ich 

powoływania, odwoływania zgodnie z postanowieniami statutu, lub wydawania 

uchwały o ich przyjęciu zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami statutu, 

j) opracowanie wzoru: deklaracji członkowskiej, zgody opiekuna prawnego na udział              

w stowarzyszeniu, legitymacji, oraz logo stowarzyszenia, a także określenia sposobu 

prowadzenia zapisów z historii stowarzyszenia, 

k) występowanie o odpowiednie zezwolenia w przypadkach określonych w  § 11 ust. 

2,8,9 statutu. 

 

§ 44. 

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 

stowarzyszenia.  

 

§ 45. 

1. Komisja rewizyjna składa się z trzech osób w tym przewodniczącego oraz członków, 

których wybiera Walne Zgromadzenie. 

2. Członek Komisji Rewizyjnej zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że: 

a) nie jest członkiem organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub podległości 

służbowej, 

b) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane                        

z oskarżenia publicznego, lub przestępstwo skarbowe, 

c) może otrzymywać tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych 

kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne  

wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

§ 46. 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrolowanie działalności zarządu i w uzasadnionych przypadkach, poszczególnych 

członków stowarzyszenia w zakresie, czy ich działalność jest zgodna ze statutem 

b) składanie wniosków z kontroli na wlanym zgromadzeniu członków,  

c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków             

oraz zebrania Zarządu, 

d) składanie wniosków o udzielanie absolutorium dla władz stowarzyszenia, co najmniej 

raz w roku, 

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków, 

co najmniej raz w roku, 

f) składanie wniosków o usunięcie członka na podstawie przeprowadzonej kontroli               

z powodów określonych w § 29 ust. f, g, h statutu. 

 

§ 47. 
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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 

jedną osobę. Powołanie musi ulec zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie w ciągu trzech 

miesięcy od powołania nowego członka. W przeciwnym wypadku po tym terminie traci on 

swoje uprawnienia. Dotychczas wydane decyzje z jego udziałem nie tracą mocy prawnej.                      

W pozostałych wypadkach zmiana władz stowarzyszenia w trakcje kadencji jest możliwa 

tylko na skutek odwołania członka władz i powołania nowego przez Walne Zgromadzenie. 

Członek zarządu lub Komisji Rewizyjnej może w każdym czasie zrzec się swojej funkcji, zaś 

jego odwołanie w czasie trwania kadencji może nastąpić tylko w razie: 

a) prawomocnego skazania wyrokiem sądu na utratę praw publicznych, 

b) gdy z powodu choroby, lub innej ważnej przyczyny nie może brać udziału w pracach 

władz na okres dłuższy niż sześć miesięcy, 

c) nie uzyskania absolutorium przez zarząd (dotyczy tylko członków zarządu), 

d) łamania statut stowarzyszenia, 

e) utraty członkostwa w stowarzyszeniu. 

Uchwałę o odwołaniu członka władz stowarzyszenia, w trakcie kadencji podejmuje Walne 

Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów. Przy obecności co najmniej połowy 

osób uprawnionych do głosowania w przypadku opisanym w ustępie: a,c,e a większością 2/3 

głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w przypadkach 

opisanych w ustępie: b,d.  

 

ROZDZIAŁ V 

MAJĄTEK  I FUNDUSZE 
 

§ 48. 

Majątek i fundusze Stowarzyszenia stanowią: 

a) nieruchomości, 

b) ruchomości, 

c)  fundusze, 

d) wartości niematerialne i prawne. 

 

§ 49. 

1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się: 

a) składki członkowskie, 

b) wpływy ze zbiórek 

c) darowizny, 

d) dotacje i subwencje, 

e) przychody uzyskane za oddane usługi, 

f) dochody z własnej działalności gospodarczej, 

g) inne wpływy. 

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie 

stowarzyszenia. 

 

§ 50. 

Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy. 

 

§ 51. 

1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku stowarzyszenia 

podejmuje Zarząd, 
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2. Dla ważności oświadczenia woli pism i dokumentów w przedmiocie praw                           

i obowiązków majątkowych oraz innych pism i dokumentów Stowarzyszenia wymagane są 

podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, lub osób przez nich upoważnionych, 

3. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może upoważnić jedną osobę do reprezentacji , 

podejmowania decyzji merytorycznych oraz składania ważnych oświadczeń woli i podpisów.   

 

§ 52. 

Zabronione jest: 

1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia               

w stosunku do jej członków, członków  władz Stowarzyszenia lub pracowników 

Stowarzyszenia oraz osób, z którymi pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku 

małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

powinowactwa lub pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są 

związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej ich osobami 

bliskimi, 

2) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków władz 

Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach 

innych niż w stosunku do osób trzecich, a w szczególności, jeżeli przekazanie               

to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

3) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków władz, 

4) dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,              

w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie władz Stowarzyszenia 

lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.   

 

§ 53. 

Zarząd może wnioskować o dodatkowe zobowiązania pieniężne członków stowarzyszenia 

wskazując konkretny cel przeznaczenia środków do walnego zgromadzenia, w których 

wielkość w ciągu roku kalendarzowego nie może jednak przekroczyć trzykrotności składki 

członkowskiej.  

 

ROZDZIAŁ VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 54. 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia podejmuje 

walne zgromadzenia członków, kwalifikowaną większością głosów- 2/3 przy obecnością              

co najmniej polowy uprawnionych do głosowania.  

 

§ 55. 

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa 

sposób jego likwidacji, oraz przeznaczenie majątku stowarzyszenia. 

 

§ 56. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy              

z dnia 24 kwietnia 2003 r. „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (tekst 

jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536), Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo                   

o stowarzyszeniach”, (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855). 


