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STATUT
Jeleniogórskiego Towarzystwa Strzeleckiego „STRZELEC”
uchwalony w dniu 06.09.2018r.
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Jeleniogórskie Towarzystwo Strzeleckie „STRZELEC”, zwane dalej JTS „STRZELEC” jest
dobrowolnym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem o celach niezarobkowych zawiązanym na czas
nieokreślony.
§2
Terenem działania JTS „STRZELEC” jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Jelenia
Góra.
§3
JTS STRZELEC może należeć do innych organizacji krajowych i międzynarodowych na warunkach
określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to obowiązujących przepisów prawa w tym umów
międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, a działalność tych organizacji służy
realizacji celów JTS „STRZELEC”.
§4
JTS „STRZELEC” działa na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej oraz na podstawie niniejszego statutu zwanego dalej Statutem JTS „STRZELEC”.
§5
JTS „STRZELEC” opiera swą działalność na pracy społecznej członków, a do prowadzenia swych spraw
może zatrudniać pracowników.
§6
1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, a dochód stowarzyszenia w całości
przeznaczony zostanie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią z nazwą stowarzyszenia według wzoru przyjętego w
drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie może ustanowić własny wyróżniający znak graficzny, sztandar, odznaczenia i
medale według wzoru przyjętego w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie może ustanowić odznaki i tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym oraz prawnym.
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ROZDZIAŁ II
Cele Stowarzyszenia
§7
1. Celem JTS „STRZELEC” jest:
a) działalność sportowa prowadzona w formie klubu sportowego, mająca na celu
propagowanie i organizowanie wszelkich form aktywności fizycznej, ze szczególnym
uwzględnieniem strzelectwa sportowego i rekreacyjnego wśród dzieci, młodzieży i
osób dorosłych, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają: na
wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków
społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach;
b) działalność rekreacyjna i popularyzatorska w zakresie strzelectwa i jego historii;
c) zrzeszanie i wspieranie osób zajmujących się kolekcjonowaniem broni, w tym zwłaszcza
broni palnej wojskowej, historycznej i współczesnej oraz innych militariów;
d) organizacja wystaw i pokazów oraz prowadzenie edukacji historycznej i propagowanie
strzelectwa.
§8
1. JTS „STRZELEC” realizuje swoje cele statutowe poprzez:
a) prowadzenie zajęć o charakterze sportowym, edukacyjnym, edukacyjno-kulturalnym,
ze szczególnym naciskiem na strzelectwo, w tym strzelectwo sportowe, obronne i
rekreacyjne w oparciu o regulaminy i przepisy organizacji krajowych i zagranicznych;
b) organizację zawodów, kursów, treningów, ćwiczeń w strzelaniu sportowym,
praktycznym, rekreacyjnym i bojowym oraz innych imprez strzeleckich
i ogólnorozwojowych;
c) współpracę z innymi klubami, jednostkami i stowarzyszeniami o charakterze
proobronnym, wojskowym i podobnym;
d) promowanie pozytywnego wizerunku miłośników i posiadaczy broni, krzewienie
kultury strzeleckiej oraz kultury broni;
e) działalność charytatywną, wspieranie, promocję i organizację wolontariatu;
f)

prowadzenie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w zakresie strzelectwa
i kolekcjonowania militariów, w tym broni palnej rozdzielnego ładowania, broni palnej
współczesnej i amunicji do niej oraz kusz i łuków;

g) stwarzanie członkom stowarzyszenia odpowiednich warunków do uprawiania
strzelectwa i kolekcjonowania broni;
h) ochronę dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego;
i)

podtrzymywanie i upowszechnianie kultury i tradycji narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

j)

zapewnienie bezpiecznych warunków uprawiania strzelectwa w tym: strzelnicy,
sprzętu i materiałów edukacyjnych oraz szkoleniowych;
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k) zapewnienie doradztwa w sprawach związanych z uzyskiwaniem uprawnień
zawodniczych w strzelectwie sportowym oraz pozwoleń na broń do celów sportowych
i kolekcjonerskich;
l)

szkolenie i doszkalanie w zakresie strzelectwa członków stowarzyszenia oraz innych
osób posiadających lub zainteresowanych posiadaniem i używaniem broni;

m) organizowanie spotkań i pokazów związanych ze strzelectwem i kolekcjonowaniem
broni;
n) prowadzenie internetowej strony Stowarzyszenia dotyczącej sportu strzeleckiego
będącej jednocześnie informatorem zamierzeń i realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia;
o) współpracę z innymi związkami, klubami i stowarzyszeniami o tym samym lub
podobnym profilu działania, jak również proobronnym i wojskowym, oraz
podejmowanie innych dozwolonych prawnie działań służących realizacji celów
statutowych;
p) dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zawierać porozumienia i umowy
z organizacjami, stowarzyszeniami, przedsiębiorstwami, organami administracji
publicznej oraz wszelkimi osobami prawnymi w kraju i za granicą, a także wspierać
działalność innych osób i instytucji zbieżną z jego celami. W szczególności może
nawiązywać współpracę z podmiotami, które w znaczący pozytywny sposób mogą
wpłynąć na realizowane cele statutowe;
q) dla realizacji szczegółowych celów statutowych Stowarzyszenie może zawiązać
wewnętrzne jednostki organizacyjne. Wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi
Stowarzyszenia powołanymi do prowadzenia i koordynowania szczegółowej
działalności sportowej, kolekcjonerskiej, proobronnej, naukowej, rekreacyjnej są
sekcje działające na podstawie Wzorcowego Regulaminu Sekcji uchwalonego przez
Zarząd;
r) dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zawiązać oddziały zamiejscowe
- koła.
s) stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez prowadzenie działalności
odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego. Szczegółowy zakres działalności
nieodpłatnej wyodrębni Zarząd w uchwale.
ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§9
Członkowie Stowarzyszenia
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) Członków zwyczajnych,
b) Członków wspierających.
2. Członkami JTS Strzelec mogą być wyłącznie osoby fizyczne.
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3. Członkiem zwyczajnym i wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna, akceptująca
cele Stowarzyszenia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw
publicznych, która złożyła deklarację członkowską.
4. Małoletni w wieku od 15 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
mogą należeć do Stowarzyszenia za zgodą opiekunów prawnych oraz korzystać z czynnego i
biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu Stowarzyszenia większość muszą
stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. Małoletni poniżej 15 lat mogą, za
zgodą opiekunów prawnych, należeć do Stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu na
Walnym Zebraniu Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do
władz Stowarzyszenia.
5. Kandydat na członka Stowarzyszenia wypełnia deklarację członkowską w której składa
oświadczenie woli o przystąpieniu do działającego w formie klubu sportowego Stowarzyszenia
Jeleniogórskie Towarzystwo Strzeleckie „STRZELEC” oraz/lub sekcji Stowarzyszenia realizującej
szczegółowe cele statutowe.
6. Członkostwo zwyczajne oznacza przynależność do Stowarzyszenia oraz reprezentację barw
klubowych Stowarzyszenia na arenie sportowej.
7. Każda osoba, a w szczególności należąca już do innego klubu sportowego o charakterze
strzeleckim, która nie chce reprezentować barw klubowych JTS „STRZELEC” lub zmieniać barw
klubowych zobowiązana jest wypełnić stosowną deklarację, w której określa chęć przystąpienia
do Stowarzyszenia oraz jednej z jego Sekcji automatycznie zostając członkiem wspierającym.
Członkostwo zwyczajne możliwe jest do uzyskania dopiero po zmianie barw klubowych.
8. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd, który podejmuje decyzję po
otrzymaniu deklaracji członkowskiej Potwierdzenie członkostwa następuje przez wydanie
przez Zarząd Stowarzyszenia legitymacji członkowskiej.
9. Członek zwyczajny i członek wspierający jest zobowiązany do opłacania rocznej składki
członkowskiej oraz jednorazowej opłaty wpisowej.
10. Członkowi zwyczajnemu i wspierającemu Jeleniogórskiego Towarzystwa Strzeleckiego
„STRZELEC” przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze na Walnym Zgromadzeniu. Może on
także brać pełny udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:
a) brać udział w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia;
b) przedstawiać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania
Stowarzyszenia;
c) zakładać, należeć i brać czynny udział w pracach sekcji powołanych w ramach
Stowarzyszenia;
d) korzystać ze sprzętu i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd
oraz innych udogodnień, jakie stwarza Stowarzyszenie swoim członkom zgodnie z
zasadami, ustalonymi przez Zarząd Stowarzyszenia;
e) korzystać z doradztwa specjalistycznego w sprawach związanych z posiadaniem oraz
użytkowaniem broni palnej;
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brać udział w szkoleniach i imprezach organizowanych pod patronatem
Stowarzyszenia.
§10

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
a) przestrzegać postanowień niniejszego statutu oraz regulaminów, a także realizować
uchwały władz Stowarzyszenia;
b) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia;
c) uczestniczyć w pracach porządkowych na strzelnicy oraz terenie będącym pod
zarządem Stowarzyszenia;
d) dbać o dobre imię Stowarzyszenia oraz godnie je reprezentować;
e) znać i upowszechniać przepisy prawa dotyczące broni;
f)

rozwijać umiejętności strzeleckie;

g) członkowie zwyczajni zobowiązani są uczestniczyć w co najmniej 3 zamierzeniach
sportowych organizowanych przez JTS „STRZELEC” w danym roku kalendarzowym;
h) szanować własność Stowarzyszenia, jako wspólnego dobra jego członków;
i)

terminowo opłacać składki członkowskie i inne świadczenia obowiązujące
w Stowarzyszeniu, w wysokości i na zasadach uchwalonych przez Zarząd
Stowarzyszenia w terminie do 31 stycznia danego roku, chyba że Zarząd Stowarzyszenia
określi w trybie uchwały inny termin płatności.
§11

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) rezygnacji z członkostwa;
b) śmierci;
c) wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu;
d) stwierdzenia nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub
innych świadczeń, ustalonych przez Zarząd przez okres 6 miesięcy;
e) nieprzestrzegania przez członka postanowień niniejszego statutu lub dopuszczenia się
zachowania godzącego w dobre imię Stowarzyszenia;
f)

rażącego naruszenia przepisów obowiązujących w strzelectwie.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do
Komisji Rewizyjnej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zainteresowanemu uchwały wraz z
pisemnym uzasadnieniem. Komisja Rewizyjna rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni i jej
decyzja jest ostateczna.
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ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
§12
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Zarząd Stowarzyszenia,
b) Walne Zebranie Członków,
c) Komisja Rewizyjna.
§13
1. Walne Zebranie Członków JTS „STRZELEC” jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i uczestniczą
w nim z prawem głosu członkowie zwyczajni oraz wspierający Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, nie rzadziej niż raz na 2 lata.
3. Walne Zebranie Członków zwołuje się także na wniosek Komisji Rewizyjnej, nie później niż w
terminie 60 dni od dnia złożenia Zarządowi wniosku w tym zakresie. Wniosek Komisji
Rewizyjnej powinien zawierać propozycję porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
4. Miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd i zawiadamia o tym
członków Stowarzyszenia nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem obrad
poprzez informację na stronie www stowarzyszenia lub informację wysłaną pocztą
elektroniczną na adres podany przez członków stowarzyszenia w deklaracji członkowskiej.
5. Obradom Walnego Zebrania Członków przewodniczy dowolny członek Zarządu Stowarzyszenia
lub Komisji Rewizyjnej.
§ 14
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
b) rozpatrywanie wniosków
członków Stowarzyszenia;

złożonych

przez

Zarząd,

Komisję

Rewizyjną

lub

c) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sekcji
Stowarzyszenia;
d) podejmowanie uchwał o zmianie statutu Stowarzyszenia;
e) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
f)

podejmowanie uchwały o odwołaniu, powołaniu członka Zarządu lub pełnego składu
Zarządu Stowarzyszenia.
§ 15

1.

Uchwały Walnego Zebrania Członków z zastrzeżeniem § 14 ust. a), d), e) i f) zapadają zwykłą
większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy jego członków.
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2.

Uchwały Walnego Zebrania Członków dotyczące § 14 ust. a), d), e) i f) wymagają co najmniej
3/4 głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy członków stowarzyszenia
oraz poparcia większości członków Zarządu stowarzyszenia.

3.

Jeżeli w wyznaczonym czasie na Walne Zebranie Członków przybędzie mniej niż połowa
członków uprawnionych do głosowania, wówczas drugie zebranie odbywa się tego samego dnia
kwadrans później i uchwały Walnego Zebrania zostają przyjęte bez względu na ilość obecnych
zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem § 14 ust. a), d), e) i f), które wymagają co najmniej
3/4 głosów w głosowaniu jawnym oraz poparcia zwykłej większości członków Zarządu
stowarzyszenia.

4.

Członkowie mogą udzielić innemu członkowi Stowarzyszenia pełnomocnictwa do głosowania w
ich imieniu podczas Walnego Zebrania Członków przy zachowaniu następujących warunków:
a) pełnomocnikiem może być wyłącznie członek Stowarzyszenia w pełni praw;
b) członek zwyczajny lub wspierający może być pełnomocnikiem nie więcej niż dwóch
innych członków;
c) Prezes zarządu oraz członkowie zarządu mogą być pełnomocnikami dowolnej liczby
członków;
d) pełnomocnictwo musi być pisemne.
§ 16

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej JTS „STRZELEC” i do jej kompetencji
należy kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia w zakresie przestrzegania postanowień
statutu oraz prawidłowości realizacji uchwał Walnego Zebrania Członków przez członków
Stowarzyszenia oraz Zarząd, a także wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd czynności, o
których mowa w § 21 ust. 4 niniejszego statutu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego i sekretarza, wybieranych przez Walne Zebranie Członków na okres 10
lat. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być wszyscy członkowie JTS "STRZELEC" niezależnie od
rodzaju i stażu członkostwa.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej;
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenie, nie wyższe niż przeciętne
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS
za rok poprzedni.
4. Uchwała Zarządu oprotestowana przez Komisję Rewizyjną nie wchodzi w życie do czasu
wypowiedzenia się w tej sprawie Walnego Zebrania Członków.
5. Walne Zebranie Członków o którym jest mowa w punkcie 3 zwoływane jest na wniosek Komisji
Rewizyjnej najpóźniej w 14 dni od wniesienia protestu przez Komisję Rewizyjną.
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6. W przypadku uszczuplenia składu Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji uzupełnienie
jej składu może nastąpić w drodze kooptacji której dokonują pozostali członkowie Komisji
Rewizyjnej z grona członków zwyczajnych lub wspierających stowarzyszenia.
§ 17
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są w miarę potrzeby, na wniosek któregokolwiek z
jej członków nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Dla podjęcia wiążących uchwał i decyzji
wymagana jest zgoda co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej.
2. W przypadku określonym w § 11 punkt 1 ust. c), Komisja Rewizyjna może żądać zajęcia
stanowiska przez Zarząd oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień od członka Stowarzyszenia
wnoszącego odwołanie.
3. Ze swych czynności Komisja Rewizyjna sporządza sprawozdania, które przedstawia Walnemu
Zebraniu Członków.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu;
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;
c) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków.
§ 18
1. Zarząd kieruje bezpośrednio działalnością JTS „STRZELEC”.
2. Zarząd składa się z pięciu członków, w tym prezesa, dwóch wiceprezesów, z których jeden
dodatkowo pełni funkcję skarbnika oraz dwóch członków Zarządu.
3. Zarząd Stowarzyszenia zostaje powołany na 10 letnią kadencję.
4. Prezesa, wiceprezesów oraz pozostałych Członków Zarządu wskazuje Walne Zebranie Członków
w drodze jawnego głosowania.
§ 19
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia i kierowanie jego bieżącą działalnością;
b) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
c) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości, sposobu uiszczania składek
członkowskich i innych należności obciążających członków Stowarzyszenia lub inne
podmioty;
d) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji
krajowych i zagranicznych;
e) zawieszenie lub usunięcie członka Zarządu;
f)

określanie wzoru emblematów, pieczęci i legitymacji Stowarzyszenia;

g) podejmowanie uchwał w sprawach zatrudnienia pracowników w Stowarzyszeniu oraz
określenie ich wynagrodzenia;
h) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
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i)

składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań dotyczących działalności Zarządu,

j)

powoływanie i likwidacja Sekcji i Kół Stowarzyszenia;

k) podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet członków lub skreśleniu z listy członków
stowarzyszenia;
l)

zarządzanie, nabywanie, zbywanie lub obciążanie majątku Stowarzyszenia;

m) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów na rzecz Stowarzyszenia;
n) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
o) realizacja celów Stowarzyszenia;
p) sporządzanie planów pracy i sprawozdań z działalności.
2. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd powiadamia wszystkich
członków Stowarzyszenia ogólnie dostępnymi środkami przekazu:
a) informacja na stronie internetowej Stowarzyszenia;
b) poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w deklaracji członkowskiej;
c) poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer telefonu podany w deklaracji
członkowskiej;
3. Pracom Zarządu przewodniczy Prezes. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia
wymagane jest współdziałanie co najmniej trzech członków Zarządu.
4. W przypadku śmierci członka zarządu lub rezygnacji z funkcji Zarząd stowarzyszenia może
działać w niepełnym składzie o ile reprezentuje go co najmniej 3 członków w tym Prezes.
Działalność niepełnego składu Zarządu trwa do czasu zwołania Walnego Zebrania Członków w
terminie wynikającym z postanowień niniejszego statutu, podczas którego zorganizowane
zostaną wybory uzupełniające. W każdym innym przypadku Zarząd stowarzyszenia zwołuje
Walne Zebranie Członków celem uzupełnienia składu Zarządu.
5. Oświadczenia woli oraz uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym. W przypadku w którym dochodzi do równego rozłożenia głosów, głos decydujący
należy do Prezesa Zarządu.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w trybie doraźnym w sposobie i terminie wynikającym z
bieżącej działalności stowarzyszenia i mogą mieć charakter konsultacji lub telekonferencji przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Trzech z pięciu członków Zarządu stowarzyszenia wliczając w to Prezesa Zarządu musi posiadać
patent strzelecki nadanym przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego oraz licencję sportową
wydaną przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego lub kolekcjonerskim, bądź szkoleniowym
pozwoleniem na broń wydanym przez właściwego dla miejsca zamieszkania Wojewódzkiego
Komendanta Policji.
8. Uchwały Zarządu wchodzą w życie w dniu wskazanym w uchwale, najdalej w 7 dni od daty
uchwalenia i opublikowania w siedzibie Stowarzyszenia lub na ogólnie dostępnych kanałach
elektronicznych nadzór nad którymi pełni Zarząd Stowarzyszenia.
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9. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z
pełnioną funkcją, na podstawie umowy podpisanej z członkiem Komisji Rewizyjnej lub
pełnomocnikiem powołanym uchwałą Walnego Zebrania Członków.
10. Do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach majątkowych i niemajątkowych uprawniony
jest Prezes Zarządu działający samodzielnie o ile działania te zostały określone uchwałą
Zarządu.
§ 20
1. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej i Zarządzie.
2. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej, bądź Zarządzie ustaje wskutek:
a) pisemnej rezygnacji;
b) śmierci;
c) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
d) odwołania uchwałą Walnego Zebrania Członków.
ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia
§21
1. Dochody Stowarzyszenia, które wejdą do majątku Stowarzyszenia, mogą pochodzić z:
a) składek członkowskich oraz opłat wpisowych;
b) darowizn, spadków przyjmowanych wyłącznie wraz z dobrodziejstwem inwentarza,
zapisów na rzecz Stowarzyszenia pochodzących od osób fizycznych i prawnych
mających miejsce zamieszkania w Polsce lub za granicą;
c) dotacji, subwencji, konkursów i grantów;
d) dochodów z odsetek i depozytów bankowych;
e) środków pochodzących z dotacji w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych lub
innych instytucji uprawnionych do finansowania Stowarzyszenia posiadających
siedzibę w kraju lub za granicą;
f)

ofiarności publicznej;

g) dochodów z majątku stowarzyszenia;
h) nieruchomości i ruchomości.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych powyżej
kwoty 5000 zł upoważniony jest Zarząd Stowarzyszenia działający łącznie. Do zaciągania
zobowiązań do kwoty 5000 zł włącznie upoważnionych jest dwóch członków Zarządu
działających łącznie, w tym Prezes Zarządu stowarzyszenia.
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4. Decyzję w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd zwykłą większością głosów.
5. Zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem stowarzyszenia
w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy stowarzyszenia pozostają
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych
dalej „osobami bliskimi”;
b) przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków 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;
c) wykorzystywania majątku stowarzyszenia na rzecz 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 celu statutowego;
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
ROZDZIAŁ VI
Sekcje
§22
1. Sekcje skupiają członków zwyczajnych i wspierających stowarzyszenia zainteresowanych
realizacją konkretnych celów działalności statutowej Stowarzyszenia.
2. Sekcje mogą działać za zgodą Zarządu w sposób permanentny lub określony czasowo.
3. Sposób powoływania, pracę i przepisy organizacyjne Sekcji określa Wzorcowy Regulamin Sekcji
będący załącznikiem do niniejszego Statutu.
4. Członek Zarządu Stowarzyszenia oraz Członek Komisji rewizyjnej może być wnioskodawcą
założenia sekcji oraz pełnić funkcję Kierownika Sekcji.
ROZDZIAŁ VII
Rozwiązanie Stowarzyszenia
§23
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.
2. W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Stowarzyszenia, likwidatorami są członkowie
Zarządu.
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3. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia w pierwszej kolejności przeznaczany jest na spłatę
bieżących zobowiązań.
4. Majątek pozostały po spłacie zobowiązań Stowarzyszenia zostaje przekazany na cele
charytatywne.
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