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Statut STR Szprycha – tekst jednolity
STATUT STOWARZYSZENIA TURYSTYKI ROWEROWEJ
„SZPRYCHA” W SŁUPSKU

Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „Szprycha” w Słupsku,
w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Siedzibą

stowarzyszenia

jest

miasto

Słupsk.

Terenem

działania

jest

obszar

Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.
Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. nr 20,
poz. 104 z późniejszymi zmianami), Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
4. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach.
6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków.
Dla skutecznej realizacji działań Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym
członków Stowarzyszenia.
7. Stowarzyszenie może powoływać oddziały i jednostki terenowe na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z zapisami Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz
niniejszego statutu.
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Rozdział II
Cele i środki działania
8. Celami Stowarzyszenia są:
a. działanie na rzecz popularyzacji zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania
czasu wolnego,
b.

promowanie turystyki rowerowej, działań prozdrowotnych, w tym zapobieganie
patologiom społecznym i wykluczeniu wśród społeczeństwa,

c.

promocja województwa pomorskiego, zabytków, kultury, a także wspieranie osób
i organizacji podejmujących takie działania,

d. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami
i instytucjami zainteresowanymi,
e. organizowanie zajęć turystyki rowerowej oraz zajęć sportowych i imprez
masowych dla społeczności lokalnej w celu wszechstronnego rozwoju sprawności
fizycznej,
f. organizowanie imprez kulturalnych i edukacyjnych mających na celu promocję
województwa pomorskiego,

g. upowszechnianie idei ochrony środowiska i poszanowania otaczającej nas
przyrody,
h. zachęcanie osób niepełnosprawnych do turystyki rowerowej.
9. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez działalność nieodpłatną i odpłatną w zakresie:
a.

organizowania rajdów rowerowych, wycieczek oraz innych imprez turystycznych,
sportowych i kulturalnych,

b. prowadzenia strony internetowej www.rpswiat.pl informującej o swojej
działalności,
c. współpracy z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania,
d. występowania z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji
w przypadku zaistniałej potrzeby,
e. wspierania działań zmierzających do propagowania turystyki rowerowej,
zdrowego

stylu

życia

i

przeciwdziałania

szeroko

pojętym

patologiom

i wykluczeniu społecznemu,

f. szkoleń i kursów,
g. projektowania i tworzenia tras rowerowych,
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h. tworzenia materiałów reklamowych promujących turystykę rowerową oraz ziemię
słupską,
i.

organizowania zajęć turystyki rowerowej oraz zajęć sportowych i imprez
masowych, w tym imprez promujących szeroko rozumianą kulturę.

j.

innych działań realizujących cele statutowe.

Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki
10. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
11. Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
12. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która posiada
obywatelstwo polskie (a także cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania celów
Stowarzyszenia), która złoży deklarację członkowską.
13. Osoba staje się członkiem zwyczajnym po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie
decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
14. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
15. Osoba staje się członkiem wspierającym po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie
decyzji Zarządu.
16. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
17. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd Stowarzyszenia.
18. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
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b. korzystać z rekomendacji, pomocy, opieki i urządzeń /wg ustalonych zasad/
Stowarzyszenia w swojej działalności i innych możliwości, jakie stwarza swoim
członkom Stowarzyszenie,
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
d. zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia.
19. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c. regularnego opłacania składek.
20. Członkowie wspierający i honorowi oraz zwyczajni do lat 18 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.
21. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
22. Członkowie honorowi oraz członkowie zwyczajni do lat 18 są zwolnieni ze składek
członkowskich.
23. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd:
a)

z

powodu

łamania

statutu

i

nieprzestrzegania

uchwał

władz

Stowarzyszenia,
b)

z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,

c)

z powodu niepłacenia składek za okres 12 miesięcy

d)

na pisemny wniosek 3 członków Stowarzyszenia, z ww. powodów,

e)

utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

c. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
24. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu
przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego
Zgromadzenia Delegatów/Członków jest ostateczna.

18.11.2016 r.

Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „Szprycha” w Słupsku

6

Statut STR Szprycha – tekst jednolity

Rozdział IV
Odziały i koła terenowe
25. Stowarzyszenie tworzy terenowe jednostki organizacyjne, którymi są oddziały i koła.
26. Odziały Stowarzyszenia tworzy i likwiduje w drodze uchwały Walne Zgromadzenie
Delegatów Stowarzyszenia.
27. Odział zostaje powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów na wniosek co
najmniej 15 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego
Członkami Zwyczajnymi. Uchwała Walnego zgromadzenia określa jego zasięg
terytorialny oraz siedzibę.
28. Oddział Stowarzyszenia może posiadać osobowość prawną. Decyzję o jej posiadaniu
podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów w formie uchwały na wniosek Zarządu
Oddziału.
29. Oddział działa na podstawie własnego statutu, którego zapisy, szczególnie w zakresie
celów, muszą być oparte na statucie Stowarzyszenia.
30. Do wniosku o powołanie Oddziału dołącza się;
a. listę członków założycieli Oddziału z podaniem ich danych osobowych,
b. protokół z zebrania założycielskiego z uchwałami o powołaniu Zarządu Oddziału
i Komisji Rewizyjnej,
c. projekt statutu Oddziału przyjęty przez założycieli Oddziału
31. Rozwiązanie Oddziału następuje w przypadku:
d. zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział
e. zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego
powołania przez okres dłuższy niż jeden rok
f. złożenia przez zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.
32. Koła Terenowe tworzy się i likwiduje na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia na
wniosek co najmniej 10 członków założycieli chcących utworzyć Koło.
33. Koło terenowe występuje pod nazwą Stowarzyszenia z dodaniem akapitu „Koło
Terenowe w ………..” (nazwa miejscowości, w której znajduje się siedziba Zarządu)
34. Koła Terenowe działają w oparciu o statut Stowarzyszenia / statut Oddziału i podlegają
wszystkim jego zapisom.
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35. Wniosek o utworzenie Koła Terenowego musi zawierać:
a. listę członków założycieli z podaniem danych osobowych,
b. protokół z zebrania założycielskiego z uchwałą o powołaniu zarządu Koła.
36. Członkowstwo w Kole wygasa na skutek wystąpienia z Koła.
37. Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia jest zobowiązany, w terminie
14 dni od chwili jej powołania, zawiadomić o tym organ nadzorujący właściwy ze względu
na siedzibę tej jednostki, podając jej skład Zarządu i adres siedziby oraz doręczyć statut
Stowarzyszenia.
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Rozdział V
Władze Stowarzyszenia
38. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
a. Walne Zgromadzenie Delegatów,
b. Zarząd Główny,
c. Główna Komisja Rewizyjna,
d. Sąd Koleżeński.
39. Władzami oddziału są:
a. Walne Zebranie członków Oddziału,
b. Komisja Rewizyjna Oddziału
40. Władzami Koła Terenowego są:
a. Zarząd Koła
41. Kadencyjność:
a. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
b. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie
dłużej niż przez 5 kadencji.
c. W pierwszym terminie głosowanie nad powołaniem lub odwołaniem członków
władz odbywa się przy obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
W drugim terminie głosowanie odbywa się bez względu na liczbę obecnych
członków.
42. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze
postanowienia statutu stanowią inaczej. Jedna osoba może dysponować wyłącznie jednym
głosem. W przypadku braku niezbędnego kworum do podjęcia uchwał w pierwszym
terminie ustala się drugi termin. Pierwszy i drugi termin Walnego Zgromadzenia
Delegatów i Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału może zostać wyznaczony
w tym samym dniu.
43. Walne Zgromadzenie Delegatów:
a. Walne Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
w Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział:
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a) z głosem stanowiącym – Członkowie Zwyczajni (delegaci)
b) z głosem doradczym – Członkowie Wspierający, Zwyczajni do lat 18 oraz
zaproszeni goście.
b. Odziały, w głosowaniu zwykłym, wybierają trzy osoby, które otrzymują mandat
delegata i uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu Delegatów.
c. Koła Terenowe, w głosowaniu zwykłym wybierają dwoje delegatów.
d. Mandat delegata na Walne Zebranie Delegatów trwa do czasu nowych wyborów.
e. Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwyczajne i nadzwyczajne.
f. Walne Zgromadzenie Delegatów zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez
Zarząd Główny Stowarzyszenia, jako sprawozdawcze i co trzy lata jako
sprawozdawczo-wyborcze. Termin, miejsce i porządek obrad Zarząd podaje do
wiadomości wszystkich członków w formie, pisemnej lub elektronicznej, co
najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
g. Walne Zgromadzenie Delegatów nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie.
Jest zwoływane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia, z własnej inicjatywy
Prezesa, na pisemny wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, na pisemny wniosek
Zarządu Oddziału, lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby
Członków Zwyczajnych (delegatów) Stowarzyszenia.
h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów obraduje wyłącznie nad
sprawami, dla których zostało zwołane.
i.

Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zapadają zwykłą większością głosów
za wyjątkiem głosowań dotyczących powołania jednostek terenowych, w których
wymagana jest większość kwalifikowana 2/3 liczby oddanych głosów.

j.

Wszystkie głosowania są jawne z wyjątkiem głosowań dotyczących wyboru władz
i innych kwestii personalnych.

k. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie statutu i jego zmian,
c) wybór Prezesa Stowarzyszenia, Członków Głównego Zarządu, Głównej
Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
d) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Głównego Zarządu i Głównej
Komisji Rewizyjnej,
e) udzielanie Głównemu Zarządowi absolutorium na wniosek Głównej
Komisji Rewizyjnej,
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f) uchwalanie regulaminu Głównego Zarządu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych
świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) odwoływanie wszystkich władz Głównych Stowarzyszenia,
i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków
(delegatów) Stowarzyszenia lub jego władze,
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Głównego Zarządu Stowarzyszenia
i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu
jego majątku,
l) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wynikającej z porządku obrad
Zgromadzenia.
l.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału należy:
a) uchwalanie statutu Oddziału,
b) uchwalanie programów działania Oddziału,
c) wybór i odwoływanie prezesa i członków Zarządu Oddziału,
d) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Oddziału,
e) wybór i odwoływanie delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów
Stowarzyszenia,
f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych
Oddziału,
g) udzielanie absolutorium Zarządowi Oddziału.

44. Zarząd Główny jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi.
Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zgromadzenia Delegatów, reprezentuje Stowarzyszenie na
zewnątrz.
45. Zarząd Główny składa się z Prezesa i dwóch Członków Zarządu.
46. Wybór Prezesa i pozostałych Członków Zarządu odbywa się w głosowaniach odrębnych.
Głosowania są tajne. Członkiem Zarządu zostaje ta osoba, która uzyskała największą
liczbę głosów spośród kandydatów w danym głosowaniu.
47. Odwołanie Prezesa, i pozostałych Członków Zarządu wymaga bezwzględnej większości
głosów.
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48. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
3 miesiące.
49. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
a. realizacja celów Stowarzyszenia,
b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu 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 Delegatów,
h. organizacja i prowadzenie działalności Stowarzyszenia,
i.

przyjmowanie i skreślanie Członków,

j.

powoływanie i rozwiązywanie Kół Terenowych,

k. koordynowanie działalności jednostek terenowych,
l.

zawieszanie uchwał Zarządów Oddziałów oraz jednostek terenowych w razie ich
sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami
Walnego Zgromadzenia Delegatów,

m. sporządzanie

sprawozdań

finansowych

i

sprawozdań

z

działalności

Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy.
50. Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swojego działania,
zgodnie z uchwałami władz Oddziału.
51. Zarząd Oddziału składa się z 3 Członków, Prezesa i dwóch Członków Zarządu
wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków Oddziału.
52. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz
w kwartale. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu Oddziału z własnej inicjatywy
lub na wniosek pozostałych członków Zarządu Oddziału.
53. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
a. realizacja celów Stowarzyszenia,
b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału, Zarządu
Głównego oraz Walne Zebrania Delegatów,
c. określanie szczegółowo kierunków działania Oddziału,
d. organizacja i prowadzenie działalności Oddziału,
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e. zarządzanie majątkiem Oddziału Stowarzyszenia,
f. zaciąganie

zobowiązań

finansowych

w

ramach

posiadanych

środków

i pełnomocnictw,
g. reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz,
h. występowanie z wnioskami do organów głównych Stowarzyszenia,
i.

zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału,

j.

przyjmowanie i skreślanie członków,

k. składnie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.
54. Zarząd Koła Terenowego składa się z Przewodniczącego Koła i Sekretarza Koła.
55. Zarząd Koła jest wybierany na pierwszym zebraniu założycielskim Koła zwykłą
większością głosów. Przewodniczącego i sekretarz Koła można odwołać na zebraniu
Koła, przy obecności co najmniej połowy członków Koła, zwykłą większością głosów.
56. Do działania Zarządu Koła należy:
a. podejmowanie decyzji dotyczących działalności i funkcjonowania Koła,
b. organizacja i prowadzenie działalności Koła,
c. realizacja celów Stowarzyszenia,
d. występowanie z wnioskami do organów głównych Stowarzyszenia,
e. składanie do Zarządu Głównego, sprawozdania merytorycznego z działalności
Koła za dany rok.
57. Członkami Zarządów nie mogą zostać osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
58. Główna Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.
59. Wybór członków Głównej Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie
Delegatów. Głosowanie jest tajne. Członkiem Komisji zostają osoby, które uzyskały
największą liczbę głosów spośród kandydatów w danym głosowaniu.
60. Komisja rewizyjna składa się z Przewodniczącego i dwóch Członków. Członkowie
Komisji Rewizyjnej spośród siebie wybierają Przewodniczącego.
61. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Delegatów,
c. badanie i opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia,
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d.

zwołanie Walnego Zgromadzenia Delegatów, w razie nie zwołania go przez
Zarząd Główny w terminie i trybie ustalonym w statucie,

e. żądanie zwołania posiedzenia Zarządu Głównego, celem omówienia uwag,
wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,
f. składanie

wniosków

Walnemu

Zgromadzeniu

Delegatów

o

udzielenie

absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
g. nadzorowanie Komisji Rewizyjnych Oddziałów,
h. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu
Delegatów,
62. 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. przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych
dotyczących działalności statutowej i finansowej Oddziału,
c. zgłaszanie Zarządowi Głównemu umotywowanych wniosków o uchyleniu
uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub
uchwałami władz nadrzędnych,
d. przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Członków Oddziału sprawozdań ze
swojej działalności,
e. współpraca z Główną Komisją Rewizyjną
f. przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Członków Oddziału sprawozdań ze
swojej działalności.
63. Członkowie Komisji Rewizyjnych nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia, ani być pracownikami Stowarzyszenia.
64. Członkowie Komisji Rewizyjnych nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać
z Członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, wspólnego pożycia lub
podległości z tytułu zatrudnienia.
65. Członkowie Komisji Rewizyjnych nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo z winy umyślnej.
66. Sąd Koleżeński składa się z przewodniczącego i dwóch Członków.
67. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach
Stowarzyszenia.
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68. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają w pełnym składzie.
69. Kompetencje Sądu Koleżeńskiego:
a. rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem statutu przez wszystkich
członków Stowarzyszenia,
b. rozstrzyganie sporów pomiędzy Członkami a władzami Stowarzyszenia,
c. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu
Delegatów.
70. Sąd Koleżeński zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje
się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc. Postępowanie zamyka
wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.
71. Stroną sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do Walnego
Zgromadzenia Delegatów.
72. Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary:
a. upomnienia,
b. nagany,
c. zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 6 miesięcy do roku,
d. wykluczenia ze Stowarzyszenia.
73. 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.
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Rozdział VI
Majątek i Fundusze
74. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a. ze składek członkowskich,
b. darowizn, spadków, zapisów, zbiórek publicznych,
c. dochodów z własnej działalności statutowej, w tym odpłatnej,
d. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem
Stowarzyszenia,
e. dotacji, subwencji, kontraktów, środków z funduszy publicznych, grantów
i ofiarności publicznej,
f. dochodów z działalności gospodarczej.
75. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych
w odrębnych przepisach, jednak dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest
przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału
pomiędzy jego Członków.
76. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, jako dodatkową w stosunku do
działalności statutowej, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
77. Nadwyżkę przychodów nad kosztami, uzyskany dochód z działalności gospodarczej
Stowarzyszenie przeznacza na działalność pożytku publicznego.
78. Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane na koncie oraz w kasie
Stowarzyszenia.
79. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
80. Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazywany lub wykorzystany na rzecz swoich
członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na innych
zasadach niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
81. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystany na rzecz jej członków, członków jej
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.
82. Majątek Stowarzyszenia nie może być przeznaczony na zabezpieczanie zobowiązań lub
udzielanie pożyczek członkom, członkom organów organizacji lub pracownikom oraz
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osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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”.
83. Zakupy towarów i usług od pomiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
84. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd Główny i Zarządy Oddziałów w ramach udzielonych pełnomocnictw.
85. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli
w sprawach majątkowych wymagane są podpisy Prezesa i jednego z Członków Zarządu.
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Rozdział VII
Postanowienia końcowe
86. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów kwalifikowaną większością głosów – (dwóch
trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
87. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Delegatów
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
88. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa
o Stowarzyszeniach.
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