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STATUT STOWARZYSZENIA 
„CYGNUS” 

 
ROZDZIAŁ I. 

 
NAZWA, CHARAKTER, SIEDZIBA I TEREN 

DZIAŁANIA 
 

§1 
 
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie CYGNUS, zwane w dalszym ciągu statutu 

Stowarzyszeniem – jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. 
2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony 
 

§2 
 
Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Gdańsk, a terenem działania jest Polska. 
 

§3 
 
1. Działalność Stowarzyszenia opiera  się  na pracy społecznej ogółu członków. 
2. Bez uszczerbku dla postanowienia ust. 1, dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia może 

zatrudniać pracowników.  
3. Pracownikiem Stowarzyszenia może być także członek Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do 

Stowarzyszenia.  
4. Walne Zebranie Członków może określić wysokość miesięcznego wynagrodzenia członków 

Zarządu z tytułu pełnienia ich funkcji w uchwale ich powołującej. 
 

§4 
 
Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji sportowych i społecznych oraz zakładać 
spółki prawa handlowego, o czym decyduje Zarząd Stowarzyszenia. 
 

§5 
 
Barwami Stowarzyszenia są kolory biały, niebieski oraz pomarańczowy  
 

§6 
 

1. Stowarzyszenie używa pieczątek z napisem: Stowarzyszenie Cygnus 
2. Stowarzyszenie może używać legitymacji członkowskich 
 

ROZDZIAŁ II 
 

CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA 
 

§7 
 

Celem działania Stowarzyszenia jest: 
 
1. Działania służące upowszechnianiu zasad poszanowania tradycji, kultury, historii i dorobku 

muzyki. 
2. Programy informacyjne, służące krzewieniu w różnych kręgach społecznych   wiedzy na temat 

muzyki  
3. Współpracę międzynarodową na rzecz rozwoju poszanowania tradycji, kultury i historii. 
4. Programy i przedsięwzięcia podejmowane przez placówki prowadzące działalność naukową, 

naukowo-techniczną, oświatową, kulturalną (także kultury fizycznej i sportu), ochrony środowiska, 
dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej 
inwalidów 

5. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa 
poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i 
kulturalnej na terenie swojego działania. 

6. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, 
7. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, 
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8. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku, 
9. Organizacja imprez kulturalnych, artystycznych, rekreacyjnych i turystycznych o zasięgu lokalnym, 

krajowym i międzynarodowym, 
10. Programy wydawnicze. 
11. Programy edukacyjne 
12. Prowadzenie muzeów i izb pamięci 
13. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 
14.  Prowadzenie sekcji piłkarskiej drużyny seniorów i akademii piłkarskiej dla juniorów; 
15.  Organizowanie zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych; 
16.  Rozwój innych dyscyplin sportowych; 
17.  Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie prowadzonych w Stowarzyszeniu dyscyplin 

sportowych; 
18.  Organizacja wydarzeń sportowych i kulturalnych; 
19.  Organizowanie, prowadzenie i propagowanie wychowania fizycznego; 
20.  Sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Stowarzyszenia; 
21.  Kształtowanie zasad współżycia sportowego wśród społeczeństwa, ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i młodzieży, dążenie do osiągania najwyższego poziomu sportowego; 
22.  Organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży; 
23. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 
24.  Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy; 
25.  Promocja i organizacja wolontariatu; 
26.  Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 
27.  Promocja gminy i regionu. 
28.  Popularyzacja wzorców i autorytetów dla kształtowania właściwych postaw społecznych. 
29.  Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych poprzez wychowanie 

fizyczne, sport, rekreację ruchową, zajęcia kulturalne i oświatowe. 
30.  Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych. 
 

§8 
 

Realizację założeń zawartych w §7 niniejszego statutu Stowarzyszenie osiąga poprzez: 
: 

1. Zakładanie i prowadzenie sekcji w przyjętych i zatwierdzonych przez Zarząd Stowarzyszenia 
dyscyplinach sportowych; 

2. Organizowanie szkolenia sportowego w postaci treningów, kursów pogadanek, zgrupowań 
treningowych, szkoleniowych, kondycyjnych oraz innych nowoczesnych form metodyki szkolenia; 

3. Zapewnienie odpowiednich kadr trenersko-instruktorskich; 
4. Zapewnienie lokalizacji treningowych, sprzętu treningowego i materiałów szkoleniowych w ramach 

posiadanych środków i możliwości Stowarzyszenia; 
5. Organizowanie i urządzanie wszelkiego rodzaju imprez, głównie zawodów sportowych; 
6. Zatrudnienie i utrzymanie pracowników realizujących cele statutowe; 
7. Rozwijanie wolontariatu na rzecz Stowarzyszenia i jego celów statutowych; 
8. Wspieranie wolontariatu poprzez: organizację szkoleń, warsztatów, spotkań dla wolontariuszy; 
9. Utrzymanie własnych obiektów sportowych i placówek usługowych związanych z działalnością 

sportową, turystyczną i gospodarczą; 
10.  Utrzymanie własnych lokali odpowiednio wyposażonych i przystosowanych do rozwijania 

działalności wśród członków Stowarzyszenia; 
11. Organizowanie i prowadzenie działalności sportowej, turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej, 

oświatowej oraz wychowawczej we wszystkich formach dla członków i osób nie stowarzyszonych 
w Stowarzyszeniu i udzielanie możliwie wszechstronnej pomocy finansowej i rzeczowej 
wyróżniającym się zawodnikom; 

12. Samodzielne lub łączne z innymi podmiotami prowadzenie projektów i działań realizujących cele 
Stowarzyszenia; 

13. Przyznawanie stypendiów umożliwiających podejmowanie przez ich beneficjentów konkretnych 
działań leżących w zakresie celów Stowarzyszenia; 

14. Zapewnienie opieki lekarskiej zawodnikom, a także bezpiecznych i higienicznych warunków 
uprawiania sportu; 

15. Współpraca ze szkołami i organizacjami społecznymi w zakresie sportu i wychowania fizycznego; 
16. Prowadzenie działalności gospodarczej w celu wypracowania funduszy na działalność statutową 

Stowarzyszenia; 
17. Stosowanie wszelkich innych form i środków zgodnych z prawem i statutem Stowarzyszenia; 
18. Ustanawianie i przyznawanie nagród, wyróżnień, odznak i medali honorowych według ustalonych 

przez Stowarzyszenie kryteriów za działalność zbieżną z celami i wartościami promowanymi przez 
Stowarzyszenia; 
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19. Organizowanie zawodów sportowych, imprez, koncertów, gal, konkursów i innych imprez mających 
na celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia; 

20. Działalność wydawniczą oraz medialną w zakresie wszystkich dostępnych środków masowego 
przekazu oraz masowego komunikowania; 

21. Działalności promocyjną i reklamową; 
22. Wymianę i edukację kulturalną; 
23. Współpracę międzyregionalną i międzynarodową z innymi osobami i podmiotami; 
24. Współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi,; 
25. Współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi; 
26. Współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia; 
27. Współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia; 
28. Prowadzenie własnej działalności charytatywnej poprzez: organizowanie kwest pieniężnych, 

organizowanie zbiórek pieniężnych w kraju i za granicą, pozyskiwanie sponsorów 
okolicznościowych i stałych; 

29. Tworzenie sieci i narzędzi służących rozwojowi partnerstw wspierających działalność statutową 
Stowarzyszenia, w tym zagranicznych; 

30. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania zgodnie 
ze statutowymi celami Stowarzyszenia; 

31. Pozyskiwanie środków ze składek opłacanych przez członków Stowarzyszenia; 
32. Organizację wydarzeń kulturalnych, w tym w szczególności koncerty, wernisaże, wystawy, 

spotkania autorskie,  
33. Organizacja warsztatów prowadzenia działalności na rzecz seniorów, organizacja i prowadzenie 

domu sąsiedzkiego, placówki kulturlanej-edukacyjnej-społecznej 
34. Organizacja i prowadzenie muzeum muzycznego polskiego rock&roll, pielęgnowanie dziedzictwa, 

digitalizacja zbiorów, w tym prowadzenie dzielności muzealnej, edukacyjnej, rozrywkowej,  
35. Prowadzenie biblioteki z możliwym dostępem do internetu, 
36. Prowadzenie domu sąsiedzkiego, 
37. Organizowanie imprez i spotkań integrujących mieszkańców dzielnicy i miasta prowadzenie 

działalności artystycznej, wystawienniczej, popularyzatorskiej i wydawniczej. organizowanie 
wycieczek 

38. Organizacje imprez zleconych, 
39. Organizację usług handlowych i gastronomicznych, 
40. Wynajmu i dzierżawy posiadanego majątku ruchomego oraz nieruchomego. 
41. Sprzedaży praw autorskich do posiadanych publikacji 
 

ROZDZIAŁ III. 
 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 
 

§9 
 

Stowarzyszenie składa się z członków: 
a. zwyczajnych, 
b. honorowych, 
c. uczestników. 
 

§10 
 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna  która: 
a. jest pełnoletnia; 
b. posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 
c. nie została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia prywatnego 

lub za przestępstwo skarbowe; 
d. posiada w swoim środowisku nieposzlakowaną opinię; 
e. w swoim życiu codziennym kieruje się ideałami Stowarzyszenia; 
f. złożyła pisemnie deklarację członkowską na wzorze przedstawionym przez Stowarzyszenie; 
g. przedstawiła pisemne opinie dwóch członków Stowarzyszenia, rekomendujące przyjęcie jej do 

Stowarzyszenia. 
2. Zarząd może podjąć decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia po stwierdzeniu spełnienia wszystkich 

przesłanek, o których mowa w ust. 1. 
3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo: 

a. wybierania i być wybranym do władz Stowarzyszenia; 
b. uczestniczenia, wnioskowania i głosowania na zebraniach członków Stowarzyszenia; 
c. uczestniczenia w pracach poszczególnych sekcji Stowarzyszenia; 
d. korzystania z istniejących urządzeń Stowarzyszenia na warunkach ustalonych przez Zarząd 

Stowarzyszenia; 
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e. korzystanie z ulg i udogodnień jakie Stowarzyszenie w statutowym spełnieniu swoich zdań 
może zapewnić; 

f. korzystanie z pomocy lekarskiej w przypadku gdy jest czynnym zawodnikiem; 
g. odwoływania się od decyzji Zarządu Stowarzyszenia do Walnego Zgromadzenia; 

 
§11 

 
1. Członkami – uczestnikami Stowarzyszenia mogą zostać osoby które: 

a. nie ukończyły 16-go roku życia i zostały przyjęte do Stowarzyszenia za pisemną zgodą swoich 
rodziców lub prawnych opiekunów, po przyjęciu przez nich odpowiedzialności materialnej. 

b. regularnie wspierają działalność Stowarzyszenia w zadeklarowanej przez siebie w formie. 
c. udziela regularnej pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej w realizacji celów 

statutowych Stowarzyszenia. 
d. złożyła pisemnie deklarację członkowską na wzorze przedstawionym przez Stowarzyszenie. 
e. do wymogów stawianych kandydatowi na członka wspierającego Stowarzyszenie stosuje się 

odpowiednio kryteria, o których mowa w §13 
2. Zarząd może podjąć decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia po stwierdzeniu spełnienia przesłanek, 

o których mowa w ust. 1 oraz po uzgodnieniu z kandydatem dalszego rodzaju i formy wspierania 
Stowarzyszenia. 

 
§12 

 
1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona. 
2. Nadawanie godności honorowego członka następuje na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, na 

podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. 
3. Członek honorowy zwolniony jest od wszelkich świadczeń na rzecz Stowarzyszenia i korzysta ze 

wszystkich praw członkowskich. 
 

§13 
 

Każdy członek ma obowiązek: 
a. przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał Władz Stowarzyszenia; 
b. popierania statutowej działalności Stowarzyszenia w granicach swoich możliwości; 
c. przestrzeganie zasad etyki sportowej; 
d. regularnego opłacania ustalonych przez Władze Stowarzyszenia składek członkowskich; 
e. przyczynianie się osobistym dobrym przykładem i osobistą postawą do krzewienia w 

społeczeństwie idei sportu i wychowania fizycznego; 
f. dbania o powierzony mu sprzęt osobistego wyposażenia jak również urządzenia i cały 

majątek Stowarzyszenia 
 

§14 
 
Członkowie Stowarzyszenia nie mogą startować ani występować bez zezwolenia Zarządu 
Stowarzyszenia w barwach innych stowarzyszeń. 

 
§15 

 
1. Utrata praw członkowskich następuje obligatoryjnie w przypadku: 

a. pisemnej rezygnacji z członkostwa, złożonej Zarządowi Stowarzyszenia. 
b. śmierci członka. 
c. skazania prawomocnym wyrokiem Sądu na karę utraty praw publicznych. 

 
§16 

 
1. Utrata praw członkowskich może również nastąpić uchwałą Zarządu Stowarzyszenia: 

a. po udowodnieniu członkowi działania na szkodę Stowarzyszenia. 
b. nie płacenie składek członkowskich przez okres 6-ciu miesięcy. 
c. nie przestrzeganiu statutu Stowarzyszenia. 

2. Pozbawieni praw członkowie, mogą odwoływać się na piśmie od tej decyzji do Walnego 
Zgromadzenia, w terminie jednego miesiąca od otrzymania decyzji o utracie praw członkowskich. 

 
 
 
 

§17 
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1. Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, za aktywną prace na rzecz rozwoju sportu oraz 
wybitne osiągnięcia sportowe – członkowie Stowarzyszenia mogą być wyróżniani uchwałą Zarządu 
Stowarzyszenia: 
a. pochwałą; 
b. dyplomem uznania; 
c. nagrodą pieniężną lub rzeczową; 
d. wyróżnieniem za zasługi; 
e. nadaniem godności Prezesa Honorowego; 
f. Nadaniem godności Członka Honorowego. 

2. Postanowienia ust. 1 pkt. e i f nie stosuje się do członków niepełnoletnich. 
 

§18 
 
1. Za nieprzestrzeganie Statutu Stowarzyszenia, regulaminów i inne wykroczenia – członkom 

Stowarzyszenia – uchwałą Zarządu mogą być udzielone następujące kary: 
a. upomnienia; 
b. nagany; 
c. zawieszenia w prawach członka; 
d. kary wynikające ze statutu i regulaminów polskich związków sportowych. 

2. Od nałożonych kar członkom Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się na piśmie do 
Walnego Zgromadzenia w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania pisemnego 
zawiadomienia o ukaraniu. 

 
ROZDZIAŁ IV 

 
WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 
§19 

 
1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a. Walne Zgromadzenie 
b. Zarząd Stowarzyszenia 
c. Komisja Rewizyjna 

2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata. 
 

§20 
 

Kadencja wszystkich organów wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się 
w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby 
członków uprawnionych do głosowania. 

 
§21 

 
Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co 
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba 
że Statut stanowi inaczej.  
 

§ 22 
 

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia. 
2. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje Prezes Zarządu lub wskazana przez niego 

osoba będąca członkiem Zarządu. 
3. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz 

członkowie honorowi z głosem doradczym.  
4. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

 
§23 

 
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz w roku kalendarzowym. 
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd.  
3. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia co 

najmniej na czternaście dni przed planowanym terminem zebrania. 
4. Zawiadomienie odbywa się drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej członków 

Stowarzyszenia. 
 

§24 
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1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. 
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd: 

a. z własnej inicjatywy; 
b. na wniosek Komisji Rewizyjnej; 
c. na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej; 
d. na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia; 

3. Wnioski o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków składane są Prezesowi 
Zarządu pisemnie. 
 

§25 
 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 
1. uchwalanie kierunków rozwoju oraz programu działalności Stowarzyszenia na okres kadencji; 
2. uchwalenie Statutu i jego zmian 
3. wybór i odwołanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej; 
4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej; 
5. zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz 

sprawozdań Komisji Rewizyjnej; 
6. uchwalanie Regulaminu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, jeżeli Walne Zgromadzenie Członków 

uzna to za stosowne; 
7. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia; 
8. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz 

Stowarzyszenia; 
9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego 

organy; 
10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu; 
11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia, powołaniu likwidatorów 

Stowarzyszenia  i przeznaczeniu jego majątku; 
12. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady przez Zarząd, Komisję Rewizyjną 

lub członków Stowarzyszenia, o ile nie są zastrzeżone do kompetencji innych organów 
Stowarzyszenia. 
 

§26 
 

1. Zarząd kieruje całą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje go na zewnątrz; 
2. Zarząd powoływany jest dwuosobowo  i w jego skład zarządu wchodzi Prezes Zarządu i 

Wiceprezes Zarządu. 
 

§27 
 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. 
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes lub wskazana przez niego osoba będąca Członkiem Zarządu. 

 
§28 

Do kompetencji Zarządu należy: 
1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz; 
2. prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia; 
3. realizacja celów Stowarzyszenia; 
4. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków; 
5. sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz z wykonania budżetu 

Stowarzyszenia do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Członków; 
6. sporządzanie planów pracy i projektów budżetu Stowarzyszenia; 
7. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia; 
8. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia 
9. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków; 
10. organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej; 
11. przyjmowanie i wykluczanie członków; 
12. ustalenie wzorów pieczęci, godła, flagi, etc.; 
13. uchwalanie regulaminów wewnętrznych. 

 
§29 

 
Zarząd może powoływać pełnomocników do określonych zadań. 
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§30 
 

Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia u może: 
1. tworzyć biura; 
2. zatrudniać pracowników; 
3. angażować osoby na podstawie umów cywilnoprawnych, stosownie do charakteru zawieranej 

umowy. 
 

§31 
 

1. Uprawnionymi do reprezentowania Stowarzyszenia jest Prezes i Wiceprezes Zarządu, z 
zastrzeżeniem ust.2. 

2. Przy zaciąganiu zobowiązań majątkowych, których wartość przekracza 50.000,00 (pięćdziesiąt 
tysięcy) złotych do składania oświadczeń woli wymagane jest współdziałanie Prezesa i 
Wiceprezesa Zarządu. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do udzielania pełnomocnictw przez Stowarzyszenie. 
 

§32 
 

1. Utrata mandatu członka Zarządu następuje na skutek upływu kadencji, rezygnacji lub odwołania. 
2. Rezygnację członek Zarządu składa pisemnie Prezesowi Zarządu. 
3. Do utraty mandatu członka Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy §15 i §16. 
4. Utratę mandatu członka Zarządu stwierdza Walne Zgromadzenie Członków. 

 
§33 

 
1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia.  
2. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz w roku. 
3. Kontrola, o której mowa w ust. 2 może być przeprowadzana przy pomocy osób trzecich, którym 

Komisja Rewizyjna powierzyła te działania, którymi bezpośrednio kieruje i za które w pełni 
odpowiada. 

4. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego. 
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.  

 
§34 

 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

 
1. kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo 

finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z uchwałami 
Walnego Zgromadzenia Członków; 

2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków; 
3. prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu; 
4. składanie wniosków o udzielenie Zarządowi absolutorium; 
5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków. 

 
§35 

 
Do utraty mandatu członka Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio §32 
 

§36 
 

W razie, gdy skład organów Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania ich kadencji, 
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonuje Zarząd. W tym trybie 
można powołać nie więcej niż połowę składu każdego organu w każdej kadencji. 
 

ROZDZIAŁ VI. 
MAJĄTEK STOWARSZYSZENIA 

 
§37 

 
Majątek Stowarzyszenia stanowią: 

a. ruchomości, 
b. nieruchomości, 
c. fundusze. 
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§38 
 
Na fundusze Stowarzyszenia składają się: 

a. wpływy z wpisów i składek członkowskich, 
b. dochody z działalności statutowej, 
c. dotacje – subwencje, zapisy i darowizny, 
d. wpływy z działalności gospodarczej. 

 
§39 

 
Oświadczenie w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają – Prezes i Wiceprezes 
 

ROZDZIAŁ VII. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE – ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ STOWARZYSZENIA. 
 

§40 
 
1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia i zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, 

podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 60% ogólnej liczby osób 
uprawnionych do głosowania. 

2. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne 
Zgromadzenie zdecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną. 


