
 
Stowarzyszenie Sengam Sport 

42-400 Zawiercie, ul. Brata Alberta 11 
 

sformatowana wersja elektroniczna 

zeskanowana wersja oryginalna dostępna na stronie Stowarzyszenia w zakładce Zebrania 

STATUT STOWARZYSZENIA 

SENGAM SPORT 

uchwalony na Zebraniu Założycielskim 

w dniu 16 maja 2016 r. Uchwałą nr 2/2016 

tekst jednolity z dnia 27.07.2019 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Stowarzyszenie Sengam Sport, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samo-

rządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych i działa na podstawie ustawy 

z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 25.06.2010 o sporcie, 

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

oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. 

§ 2. 

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieoznaczony. 

§ 3. 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Zawiercie. 

§ 4. 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego re-

alizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również na terenie 

innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

§ 5. 

Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci, flagi, godła, barw i znaczków organizacyj-

nych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 



 
§ 6. 

1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi or-

ganizacjami i instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może 

pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii. 

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, 

decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 gło-

sów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków. 

§ 7. 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia 

swych spraw może zatrudniać pracowników. 

§ 8. 

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą jedynie dodatkowo i wyłącznie 

w rozmiarach służących realizacji celów pożytku publicznego w następującym zakre-

sie:  

a) 93.11.Z – działalność obiektów sportowych; 

b) 93.12.Z – działalność klubów sportowych; 

c) 93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem; 

d) 93.29.Z – pozostała działalność rekreacyjna i rozrywkowa; 

e) 18.12.Z – pozostałe drukowanie; 

f) 82.19.Z – wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozo-

stała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biu-

ra; 

g) 73.12.D – pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w 

pozostałych mediach; 

h) 73.12.A – pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w 

radio i telewizji; 

i) 73.12.B – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

drukowanych; 

j) 73.12.C – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

elektronicznych (Internet); 

k) 62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem; 

l) 59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i progra-

mów telewizyjnych; 

m) 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki. 

Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia będzie służyć realizacji celów 

statutowych Stowarzyszenia. 

 



 
2. Stowarzyszenie realizuje nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie na-

stępujących zadań: 

− 93.11.Z – działalność obiektów sportowych; 

− 93.12.Z – działalność klubów sportowych; 

− 93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem; 

− 93.29.Z – pozostała działalność rekreacyjna i rozrywkowa; 

− 18.12.Z – pozostałe drukowanie; 

− 82.19.Z – wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała 

specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura; 

− 73.12.D – pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe 

w pozostałych mediach; 

− 73.12.A – pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio 

i telewizji; 

− 73.12.B – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

drukowanych; 

− 73.12.C – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

elektronicznych (Internet); 

− 62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem; 

− 59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych; 

− 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki. 

Rozdział II 

Cele i formy działania 

§ 9. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele we współdziałaniu z: 

1) władzami samorządowymi; 

2) instytucjami samorządowymi, państwowymi, terytorialnymi; 

3) związkami sportowymi poszczególnych dyscyplin sportowych; 

4) innymi klubami; 

5) instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. 

§ 10. 

Celem Stowarzyszenia jest: 

1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

2) promowanie zdrowego trybu życia; 

3) wypoczynek i rekreacja; 

4) działalność charytatywna; 



 
5) nauka, edukacja, oświata i wychowanie; 

6) przeciwdziałanie patologiom społecznym; 

7) promocja i organizacja wolontariatu; 

8) rozpowszechnianie turystyki i krajoznawstwa. 

§ 11.  

Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego zgodnie 

z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rzecz ogółu społeczności. 

§ 12. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez odpłatną lub nieodpłatną działalność pożytku 

publicznego polegającą na: 

1) stworzeniu drużyny futsalowej; 

2) stworzeniu klubu rowerowego; 

3) organizowaniu i udziale w imprezach sportowych, krajowych i międzynarodowych; 

4) organizowaniu wspólnych spotkań, szkoleń oraz turniejów futsalowych; 

5) organizowaniu wspólnych spotkań, szkoleń oraz wyścigów rowerowych; 

6) wydawaniu materiałów informacyjno-promocyjnych oraz edukacyjno- szkolenio-

wych; 

7) organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży; 

8) organizowaniu wycieczek, zlotów i innych form wypoczynku, rekreacji i szkoleń; 

9) organizowaniu wolontariatu; 

10) działalności związanej z wędkarstwem; 

11) propagowaniu wśród członków uprawiania amatorskiego sportu wyczynowego; 

12) stwarzanie młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego; 

13) występowanie do urzędów, instytucji i sponsorów o pomoc w realizacji zadań statu-

towych; 

14) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.  

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 13. 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1) członków zwyczajnych, 

2) członków wspierających, 

3) członków honorowych. 



 
§ 14. 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa 

w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

3. Małoletni w wieku 16-18 lat, pomimo ograniczonej zdolności do czynności praw-

nych, mogą należeć do Stowarzyszenia i posiadają możliwość korzystania z czynne-

go i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie Zarządu Stowarzyszenia 

większość stanowią osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. 

4. Małoletni w wieku do 16 roku życia mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych na-

leżeć do Stowarzyszenia bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach 

członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz 

Stowarzyszenia. 

§ 15. 

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność 

do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem 

polskim lub cudzoziemcem. 

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch mie-

sięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwy-

czajnych. 

3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków zainteresowany ma prawo w terminie 

jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Wal-

nego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. 

Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne. 

§ 16. 

1. Członek zwyczajny ma prawo: 

a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia; 

b) uczestniczyć z głosem stanowiącym na Walnym Zebraniu; 

c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia; 

d) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach 

zgodnych z jego celami statutowymi; 

e) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia 

z prawem głosu; 

f) noszenia odznaki organizacyjnej; 

g) uczestnictwa w zajęciach sportowych, sportowo-szkoleniowych i rekreacyj-

nych organizowanych przez Stowarzyszenie, jak i tych, w których Stowarzy-

szenie bierze udział. 



 
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do: 

a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia; 

b) regularnego opłacania składek członkowskich; 

c) czynnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia; 

d) dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia; 

e) przestrzegania ogólnych zasad etyki. 

§ 17.  

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana me-

rytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje 

pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd 

na podstawie pisemnego porozumienia. 

2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowa-

rzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podej-

mowanych przez Stowarzyszenie zadań. 

3. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpi-

sanym porozumieniu. 

§ 18. 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie za-

służona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowa-

rzyszenia. 

3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, zwol-

niony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich, może jednak brać udział 

z  głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada 

prawa i obowiązki jak członek zwyczajny. 

§ 19. 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na pi-

śmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie 

Stowarzyszenia; 

b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka; 

c) uchwały Zarządu o skreśleniu z powodu nieopłacenia składek członkowskich 

przez okres 6 miesięcy lub nieusprawiedliwionego nieuczestnictwa w Walnym 

Zebraniu przez okres 2 lat; 

d) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień sta-



 
tutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę 

Stowarzyszenia oraz nieprzestrzegania zasad etyki i rywalizacji fair play w spo-

rcie; 

e) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orze-

kającego karę dodatkową w postaci pozbawienie praw publicznych; 

f) pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania 

Członków, która członkostwo nadała. 

2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo do wniesienia odwołania do Walnego 

Zebrania w terminie czternastu dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne 

Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Ze-

brania jest ostateczna. 

Rozdział IV  

Władze Stowarzyszenia 

§ 20. 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”; 

b) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”; 

c) Komisja Rewizyjna. 

2. Wybory do władz odbywają się w sposób tajny lub jawny w zależności od decyzji 

Walnego Zebrania. 

§ 21. 

1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy ogólnej liczby członków, o ile statut nie stanowi inaczej. 

2. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie zebranie rozpoczyna się 15 mi-

nut później w drugim terminie. W takim wypadku uchwały Walnego Zebrania zapa-

dają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość członków. 

3. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania. 

§ 22.  

1. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz 

w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie-

wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. W przypadku braku 

niewybranych kandydatów, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wybo-

rów uzupełniających. 

2. Rezygnacja na piśmie członka władz z pełnionej przez niego funkcji oznacza wyga-



 
śnięcie jego mandatu w tym organie. 

§ 23. 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. Walne Zebranie Członków może być: 

a) Zwyczajne, 

b) Nadzwyczajne. 

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy 

lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków w każdy skuteczny 

sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej 

na czternaście dni przed terminem Walnego Zebrania. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd (w przypadku braku Zarządu, Komi-

sja Rewizyjna, i dotyczy to wszystkich przypadków, kiedy zachodzi taka koniecz-

ność): 

a) z własnej inicjatywy, 

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 30 dni od daty 

zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami przewidzianymi po-

rządkiem obrad. 

6. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania, wybieranym każdo-

razowo sposób obecnych członków. 

7. Spośród obecnych członków zostaje wybrany protokolant danego Walnego Zebra-

nia. Nie można łączyć funkcji protokolanta i Przewodniczącego Walnego Zebrania. 

8. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania decyduje głos 

Przewodniczącego Walnego Zebrania. 

§ 24. 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy: 

a) ustalenie kierunków i programu działania Stowarzyszenia, 

b) uchwalenie statutu i jego zmian, 

c) wybór i odwołanie Prezesa Zarządu, 

d) wybór Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

e) udzielenie absolutorium Zarządowi, 

f) ustalenie wysokości składek członkowskich, 

g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego 



 
majątku, 

h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

i) nadawanie i pozbawienie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia, 

j) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

k) podejmowanie uchwał w sprawie wszystkich spraw dotyczących Stowarzy-

szenia. 

§ 25. 

1. Do reprezentowania stowarzyszenia na zewnątrz uprawnieni są dwaj Członkowie 

Zarządu, w tym każdorazowo Prezes. 

2. Zarząd składa się z 5 do 7 Członków, w tym z Prezesa, Wiceprezesa ds. Finansowych, 

dwóch Wiceprezesów ds. Sportowych i Sekretarza. 

3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. 

4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością gło-

sów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. 

W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. 

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz 

na kwartał. 

6. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestęp-

stwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

§ 26. 

1. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) realizacja uchwał Walnego Zebrania, kierowanie bieżącą działalnością Stowa-

rzyszenia zgodnie z celami statutowymi oraz reprezentowanie Stowarzyszenia 

na zewnątrz; 

b) uchwalanie projektów planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy bu-

dżetowych; 

c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia; 

d) ustalania zasad wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia; 

e) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego 

i ruchomego, prowadzenia działalności gospodarczej, działalności pożytku 

publicznego oraz określania rodzajów nieodpłatnej i odpłatnej działalności 

pożytku publicznego; 

f) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych; 

g) zwoływanie Walnego Zebrania; 

h) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków 

zwyczajnych i wspierających; 

i) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności 



 
Stowarzyszenia; 

j) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu; 

k) w szczególnych przypadkach zwalnianie członków z obowiązku płacenia skła-

dek członkowskich; 

l) powołanie i rozwiązanie komisji i zespołów problemowych; 

m) uchwalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia; 

n) podjęcie decyzji w sprawie rozpoczęcia prowadzenia przez Stowarzyszenie 

działalności gospodarczej; 

o) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Sto-

warzyszenia. 

§ 27. 

Posiedzenia Zarządu są protokołowane. 

§ 28. 

Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Kierownika. 

§ 29. 

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kon-

troli nad jego działalnością. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Prze-

wodniczącego Komisji. 

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata. 

§ 30. 

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzysze-

nia; 

b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych 

kontroli i żądanie wyjaśnień; 

c) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwier-

dzenia niewywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a tak-

że prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu; 

d) składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udziele-

nia) absolutorium dla Zarządu; 

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu. 



 
§ 31. 

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy członków Komisji. 

§ 32. 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowa-

rzyszenia, ani być pracownikami Stowarzyszenia. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z gło-

sem doradczym. 

3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia 

pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 

4. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a 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 byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane 

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

c) nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, nato-

miast mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uza-

sadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż prze-

ciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

Rozdział V 

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa 

§ 33. 

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 

a) składki członkowskie; 

b) darowizny, zapisy i spadki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publicz-

ne; 

c) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działal-

ności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, 

akcje); 

d) dochody z prowadzonej działalności gospodarczej; 

e) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytko-

waniu Stowarzyszenia; 

f) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy, granty, zlecenia usług; 



 
g) wpływu z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych. 

2. Składki członkowskie powinny być wypłacane do końca I kwartału każdego roku. 

Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Walne 

Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu 

na członka Stowarzyszenia. 

3. Zabrania się: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzysze-

nia jego członkom, członkom organów lub pracownikom oraz osobom, z któ-

rymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają 

w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewień-

stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, 

opieki lub kurateli, zwanymi dalej „osobami bliskimi”; 

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków or-

ganów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w sto-

sunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bez-

płatnie lub na preferencyjnych warunkach; 

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracow-

ników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trze-

cich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego; 

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, 

na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych 

niż rynkowe. 

4. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga 

rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym 

określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachun-

kowości. To postanowienie stosuje się odpowiedni w przypadku organizacyjnego 

wyodrębnienia działalności pożytku publicznego. 

5. Dochód z działalności Stowarzyszenia zostaje przeznaczony w całości na działalność 

pożytku publicznego, o której mowa w § 8. 

§ 34. 

Dla ważności wydatkowania środków pieniężnych bądź zaciągania zobowiązań finanso-

wych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie oraz podpisy dwóch Człon-

ków Zarządu, w tym każdorazowo Prezesa, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezesa 

na mocy upoważnienia udzielonego przez Zarząd Stowarzyszenia. 



 
Rozdział VI 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

§ 35. 

1. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzy-

szenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komi-

sję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie 

wskazuje także fundacje i stowarzyszenia mające podobne cele statutowe, na rzecz 

których przejdzie majątek Stowarzyszenia po wypełnieniu jego zobowiązań. 

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nieuregulowanych 

w statucie mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 

kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz.104 z później-

szymi zmianami). 


