
STATUT STOWARZYSZENIA 

STOWARZYSZENIE SZKÓŁEK I AKADEMII PIŁKARSKICH „PASS” 

 

ROZDZIAŁ I 

Przepisy ogólne  

§ 1 

Organizacja nosi nazwę Stowarzyszenie Szkółek i Akademii Piłkarskich „PASS”, 

zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest stowarzyszeniem zrzeszającym osoby 

prowadzące lub zaangażowane w szkółki lub akademie piłkarskie, posiada 

osobowość prawną. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą 

Stowarzyszenie PASS. 

 

§ 2 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą 

jest m.st. Warszawa.  

 

§ 3 

Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. 

Stowarzyszenie do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.  

 

§ 4 

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o 

tym samym lub podobnym profilu działania. 

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 

głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków. 

3. Stowarzyszenie działa zgodnie ustawą prawo o stowarzyszeniach, innymi 

przepisami powszechnie obowiązującymi oraz własnym statutem. 

4. Stowarzyszenie zostaje ustanowione na czas nieokreślony.  

 

§ 5 

1. Stowarzyszenie posługuje się emblematem, pieczęcią, godłem, odznakami, 

znakami organizacyjnymi, wyróżniającym Stowarzyszenie wśród innych 

organizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

ROZDZIAŁ II 

Cele i sposoby działania  

§ 6 

Celem Stowarzyszenia jest: 

1) budowanie silnej, aktywnej, niezależnej organizacji, skupiającej szkółki i 

akademie piłkarskie, 

2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

3) rozwój organizacyjny i szkoleniowy szkółek i akademii piłkarskich, 

4) budowanie prestiżu szkółek i akademii piłkarskich, 

5) edukacja i podnoszenie kwalifikacji trenerów, 

6) opiniowanie projektów regulaminów, zmian przepisów dotyczących piłki 

nożnej, 



7) wspieranie projektów społecznych, 

8) wsparcie promocji sportu oraz działalności szkółek i akademii piłkarskich, w 

tym działań marketingowych, 

9) wzmacnianie współpracy między szkółkami i akademiami piłkarskimi, 

10) nawiązywanie i utrzymywanie korzystnych i pozytywnych relacji, 

11) podwyższenie poziomu sportowego treningów piłkarskich, 

12) inicjowanie, wspieranie i pomoc w różnego rodzaju przedsięwzięciach 

edukacyjno-sportowych dzieci i młodzieży.  

 

§ 7 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) organizowanie zajęć, treningów, szkoleń, warsztatów, kursów, pokazów; 

2) organizowanie imprez sportowych, kongresów, targów, wykładów; 

3) zwiększanie możliwości treningowych dla dzieci i młodzieży; 

4) uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze 

działania Stowarzyszenia; 

5) organizowanie i prowadzenie stałych i okazjonalnych akcji finansujących 

działalność statutową Stowarzyszenia; 

6) prowadzenie stron, portali internetowych o tematyce związanej z celami 

statutowymi; 

7) inicjowanie, wspieranie i pomoc w różnego rodzaju przedsięwzięciach 

edukacyjno-sportowych kierowanych do dzieci i młodzieży; 

8) opracowanie zasad współpracy i przechodzenia zawodników pomiędzy 

klubami; 

9) konsultowanie wdrażanej metodologii szkolenia, wymiana doświadczeń,  

opiniowanie wdrażanego Narodowego Modelu Gry PZPN; 

10)  tworzenie lig lub rozgrywek dla poszczególnych kategorii wiekowych osób 

uprawiających sport; 

11)  organizację ogólnopolskich turniejów piłkarskich; 

12)  organizację stażów krajowych i zagranicznych; 

13)  tworzenie innowacyjnych programów treningowych; 

14)  wsparcie prawne w zakresie ochrony wizerunku, praw własności 

intelektualnej; 

15)  organizację i koordynację zakupów sprzętu technicznego; 

16)  współpracę w zakresie organizacji obozów, kolonii, półkolonii sportowych; 

17) współpracę z innymi organizacjami o podobnym profilu działania, w kraju i za 

granicą oraz organizacjami i władzami sportowymi; 

18) współpracę z placówkami i władzami oświatowymi; 

19) współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami 

administracji publicznej; 

20) pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych 

Stowarzyszenia. 

 

      §  8 

1. Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku 

publicznego, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie.  



2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach 

służących realizacji celów Stowarzyszenia. Dochód (nadwyżka przychodów nad 

kosztami) uzyskiwany przez Stowarzyszenie może być wykorzystywany wyłącznie 

na realizację każdego z celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być 

przeznaczony do podziału między członków. 

3. Zakres prowadzonej przez Stowarzyszenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności 

pożytku publicznego, działalności gospodarczej określa w uchwale Zarząd 

Stowarzyszenia. 

 

ROZDZIAŁ III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 9 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Zaleca się, żeby 

członkami Stowarzyszenia były osoby prowadzące lub zaangażowane w szkółki 

lub akademie piłkarskie. 

2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia. 

3. Zabrania się: 

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia 

w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz 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”; 

2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz swoich 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; 

3) 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 wykorzystanie to bezpośrednio wynika ze 

statutowego celu Stowarzyszenia; 

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy 

oraz osoby im bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po 

cenach wyższych niż rynkowe. 

 

§ 10 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1) członków zwyczajnych, 

2) członków wspierających, 

3) członków honorowych. 

 

§ 11 

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe 

cele Stowarzyszenia. 



2. Członkiem zwyczajnym może być małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający 

ograniczoną zdolność do czynności prawnych, akceptujący statutowe cele 

Stowarzyszenia. Osoby takie nie mogą korzystać z czynnego i biernego prawa 

wyborczego.  

3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana 

działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc 

finansową, merytoryczną lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu 

przez swojego przedstawiciela. 

4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w 

rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla 

Stowarzyszenia. 

5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na 

podstawie pisemnej deklaracji. 

6. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie 

Członków, na wniosek Zarządu. 

 

§ 12 

1. Członek zwyczajny ma prawo, z ograniczeniami wskazanymi w § 11 powyżej, do: 

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, 

2) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków, 

3) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach  

organizowanych przez władze Stowarzyszenia, 

4) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz 

Stowarzyszenia, 

5) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia, w tym 

uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie, 

6) noszenia odznaki organizacyjnej, 

7) zaskarżania, do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu 

Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków. 

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do: 

1) godnego reprezentowania i dbania o dobre imię Stowarzyszenia, 

2) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia, 

3) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

4) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących  

w Stowarzyszeniu. 

 

§ 13 

1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa 

wyborczego, posiada odpowiednio prawa określone w §12 ust.1 pkt 2-6 oraz 

obowiązki wskazane w § 12 ust. 2. 

2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – wyłącznie z głosem 

doradczym w obradach statutowych władz Stowarzyszenia. 

3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z 

deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie statutu, 

regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. 

4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich. 

 



§ 14 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na 

piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych 

zobowiązań,  

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, 

3) skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu z powodu nieusprawiedliwionego 

zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres 

przekraczający 3 miesiące, 

4) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego 

orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych, 

5) pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku rażącego działania na szkodę 

Stowarzyszenia i następującego w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, 

która członkostwo nadała, 

6) pozbawienia uchwałą Zarządu członkostwa członka wspierającego, w wyniku 

nierealizowania deklarowanych świadczeń przez członka wspierającego, 

7) skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu z powodu umyślnego naruszania 

postanowień statutu lub działania na szkodę Stowarzyszenia przez członka, 

8)  rozwiązania się Stowarzyszenia.   

2. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, 

podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia 

odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od daty doręczenia 

stosownej uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 

3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa  stosuje  się  odpowiednio zasady 

    określone w ust.2. 

 

ROZDZIAŁ IV 

Struktura organizacyjna 

§ 15 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków, 

2) Zarząd, 

3) Komisja Rewizyjna. 

 

§ 16 

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się  w 

głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, chyba że więcej niż 

połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu Członków opowie się za 

wyborami w głosowaniu tajnym. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej 

liczby kandydatów. 

2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie 

dłużej niż przez  4 kadencje. 

3. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są 

w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 

połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Zgromadzeni mogą 

uchwalić głosowanie tajne. 

 



§ 17 

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w 

trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany podstawie 

przeprowadzenia głosowania uzupełniającego. Uzupełnienie składu władz 

przeprowadza się zwykłą większością głosów. 

 

Walne Zebranie Członków 

§ 18 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.  

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

 a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni, 

 b) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni      

              goście. 

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 

    7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. 

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków  zapadają  zwykłą  większością głosów przy 

    obecności:  

 a) w pierwszym terminie - liczby członków określonej w §16 ust.3, 

 b) w drugim terminie, o ile został on podany w zawiadomieniu, bez względu na 

  liczbę osób uprawnionych do głosowania. 

 

§ 19 

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku. 

3. Walne Zebranie członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu 

obrad. 

4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący. 

5. Członek ustępujących władz nie może pełnić funkcji Przewodniczącego Walnego 

Zebrania Członków, ani też wejść w skład powołanych w trakcie Walnego 

Zebrania Członków komisji. 

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie,    

w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 

 1) z własnej inicjatywy, 

 2) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 

 3) na umotywowane żądanie, co najmniej 1/3 ogółu członków zwyczajnych. 

8. W przypadkach  określonych  w  ust. 7  pkt 2  i  3  Nadzwyczajne  Walne  Zebranie  

Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty 

przedstawienia odpowiedniego wniosku Zarządowi,  z  zachowaniem postanowień  

§18 ust.3. 

9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków  obraduje  wyłącznie  nad sprawami, dla               

    których zostało zwołane. 

 

§ 20 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy: 

    1) określenie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia, 

    2) uchwalenie statutu i jego zmian, przeniesienie siedziby, 



    3) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia, 

    4) uchwalanie budżetu, 

    5) wybór i odwoływanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, 

    6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, udzielania 

absolutorium władzom Stowarzyszenia, 

    7) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg  

        i zwolnień od tych składek czy świadczeń, 

    8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków  

        Stowarzyszenia lub jego władze, 

    9) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu, 

  10) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji, 

  11) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego, 

  12) podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia, 

  13) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,  

  14) powoływanie komisji do załatwiania określonych spraw, 

  15) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego  

        Majątku, 

16) podejmowanie uchwały w zakresie możliwości otrzymywania przez członków 

zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. 

 

Zarząd 

§ 21 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami 

Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi 

odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków. 

2. Zarząd składa się z 1 do 4 członków, w tym Prezesa. 

3. Prezes kieruje pracami Zarządu. 

4. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd. 

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy 

w roku. 

6. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biuro i zatrudniać 

pracowników. 

 

§ 22 

Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz 

spełniać  swoje  obowiązki  ze  starannością  wymaganą   w  obrocie  gospodarczo- 

finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, 

regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zebranie Członków. 

 

§ 23 

1. Do reprezentowania Stowarzyszenia, składania oświadczeń woli w zakresie praw i 

obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zaciągania 

zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch członków 

Zarządu - w tym Prezesa. 

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub 

innego upoważnionego członka Zarządu. 

 



§ 24 

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności: 

1) realizacja programu celów Stowarzyszenia oraz wykonanie uchwał Walnego 

Zebrania Członków, 

2) określenie szczegółowych kierunków działania, 

3) ustalanie budżetu i preliminarzy, 

4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 

5) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie, 

6) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i 

ruchomego, 

7) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 

8) zawieranie umów o pracę wraz z ustalaniem warunków zatrudnienia dla 

pracowników Stowarzyszenia oraz osób współpracujących ze Stowarzyszeniem 

na podstawie umów cywilnoprawnych, 

9) udzielanie pełnomocnictw, 

10) powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań, 

11) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 

  9) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie), 

  10) prowadzenie dokumentacji członkowskiej, 

  11) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego  

        Stowarzyszenia, 

  12) opracowywanie i składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym  

        Zebraniu Członków, 

  13) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów  

        uchwał i regulaminów. 

 

Komisja Rewizyjna 

§ 25 

1. Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Stowarzyszenia, powołaną do sprawowania 

kontroli nad jego działalnością. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 członków, w tym: Przewodniczącego. 

 

§ 26 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, 

2) występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli i lustracji, 

3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie 

stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych 

obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu, 

4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd   

w terminie lub trybie ustalonym statutem, 

5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę 

udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia, bądź w stosunku do 

każdego członka oddzielnie, 

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 

 

 



§ 27 

1. Przewodniczący lub członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z 

głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach 

Stowarzyszenia. 

3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę. 

 

§ 28 

W przypadkach określonych w §26 pkt 3 Walne Zebranie Członków winno być 

zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a 

posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania. 

 

ROZDZIAŁ V 

Majątek i fundusze 

§ 29 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią zwłaszcza nieruchomości, ruchomości i 

fundusze będące własnością Stowarzyszenia. 

2. Majątek ten przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych 

oraz pokrycie niezbędnych kosztów funkcjonowania Stowarzyszenia. 

 

§ 30 

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są w szczególności: 

1) opłaty wpisowe i składki członkowskie, 

2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących 

w użytkowaniu Stowarzyszenia, 

3) dotacje, subwencje, 

4) dywidendy należne Stowarzyszeniu z przynależności do spółek kapitałowych, 

darowizny, zapisy i spadki, 

5) korzyści z ofiarności publicznej, sponsoring, fundraising, 

6) wpływy z działalności statutowej,  

7) dochody z działalności gospodarczej, 

8) środki publiczne krajowe, Unii Europejskiej, międzynarodowe. 

2. Składki  członkowskie  powinny  być  wpłacane  do 10 dnia każdego miesiąca.      

Nowo  przyjęci  członkowie  wpłacają  składki,  według  zasad  określonych   przez  

    Zarząd,  w  ciągu  4 tygodni  od otrzymania  powiadomienia o przyjęciu na członka  

Stowarzyszenia. 

3. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już 

istniejących i korzystać z osiąganych  dochodów  z przeznaczeniem na 

działalność statutową. 

4. Stowarzyszenie  prowadzi  gospodarkę  finansową  oraz  rachunkowość,  zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.  

5. O ile ofiarodawcy nie określili celu, wpływy pochodzące z przekazywanych 

Stowarzyszeniu środków, w tym zwłaszcza dotacji, subwencji, darowizn, spadków, 

zapisów, sponsoringu i innych mogą być użyte na realizację każdego z celów 

statutowych Stowarzyszenia.  

6. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia, Zarząd zawsze składa 

oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.  



 

ROZDZIAŁ VI 

Wyróżnienia i kary 

§ 31 

1. Za aktywny udział w realizacji zadań i celów Stowarzyszenia przyznawane są 

wyróżnienia i nagrody.  

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany 

przez Zarząd. 

 

§ 32 

1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Stowarzyszenia, Zarządowi 

zgodnie z regulaminem przysługuje prawo wymierzania następujących kar: 

a) upomnienia, 

b) nagany, 

c) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy. 

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo 

odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia 

stosownej uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.  

 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

§ 33 

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu 

Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej 

większości dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy 

uprawnionych do głosowania. 

2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być 

przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków  wyłącznie wtedy,  gdy sprawy te 

zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do 

zawiadomienia określonego w  §18  ust.3  należy załączyć projekt stosownych 

uchwał. 

3. Uchwalenie statutu lub uchwała o jego zmianie wywiera skutki prawne od chwili jej 

podjęcia. 

4. Podejmując  uchwałę  o  rozwiązaniu  Stowarzyszenia Walne  Zebranie Członków 

określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku 

Stowarzyszenia. Majątek Stowarzyszenia pozostały po zakończeniu likwidacji 

powinien zostać przeznaczony na rzecz działających na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej stowarzyszeń o celach zbliżonych do celów Stowarzyszenia.  

5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, 

nieuregulowanych w  statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z 

dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2015.1393 z późn.zm.). 

 

 


