Statut
STOWARZYSZENIA WSPIERANIA
ROZWOJU NAUKI
z dnia 16 kwietnia 2022 roku

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę „STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU NAUKI”, w dalszych
postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
§2
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" z dn.
7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 1989 roku, nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) i posiada
osobowość prawną.
§3
Stowarzyszenie zostaje utworzone na czas nieokreślony.
1.
2.
3.

§4
Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.
Oficjalną główną stroną internetową Stowarzyszenia jest strona posiadająca adres
wskazujący na lokalizację zasobu w Internecie: http://www.swrn.org.pl, na której to
stronie internetowej publikowane są w szczególności istotne ogłoszenia dla członków
Stowarzyszenia oraz podstawowe regulaminy, do których przestrzegania zobowiązani są
członkowie Stowarzyszenia.

§5
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
swych spraw może zatrudniać pracowników za wynagrodzeniem, w tym Członków Zarządu
i Komisji Rewizyjnej.
§6
Stowarzyszenie posiada własny znak graficzny (logo) oraz może używać odznak i pieczęci na
zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
§7
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. Stowarzyszenie może używać nazwy
skróconej - SWRN.
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Rozdział II
Cele i sposoby działania
§8
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Wspieranie rozwoju nauki w Polsce i na świecie.
2. Prowadzenie i promowanie badań naukowych.
3. Upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy naukowej wśród społeczeństwa.
4. Promowanie i wspieranie ochrony zdrowia, zdrowego żywienia i stylu życia.
5. Krzewienie kultury fizycznej, sprawności i umiejętności w zakresie uprawiania sportu,
rekreacji i turystyki.
6. Wspieranie kultury i sztuki.
7. Wspieranie publicystyki, w tym naukowej, historycznej, społecznej, oświatowej.
8. Pomoc Członkom Stowarzyszenia w szczególnych, trudnych sytuacjach życiowych
poprzez między innymi udzielenie pożyczki czy bezzwrotnej zapomogi. O formie,
zasadności i wysokości wsparcia w odniesieniu do członków Stowarzyszenia decyduje
Zarząd, w odniesieniu do członków zarządu Komisja Rewizyjna.
9. Zapewnienie Członkom Stowarzyszenia dostępu do różnych wynegocjowanych ofert
grupowych form usług, w tym usług medycznych, prawnych oraz wszelkich grupowych
ubezpieczeń, a także pomoc w ich realizacji.
10. Wspieranie Członków Stowarzyszenia w zakresie ubezpieczeń, usług i produktów (w tym
inwestycyjnych), oraz informowanie o przysługujących im prawach i obowiązkach
wynikających z umów ubezpieczeń, usług i regulaminów zakupu produktów.
11. Negocjowanie w imieniu Członków ofert specjalnych i rabatów na wybrane usługi
i produkty.
12. Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć gospodarczych o charakterze innowacyjnym,
będących we wczesnej fazie swojego rozwoju – tzw. Start-upów poprzez wniesienie
wiedzy, pracy własnej, kapitału w drodze pożyczki lub wniesienia wkładu na pokrycie
akcji czy udziałów, szukanie inwestorów i rynków zbytu.
13. Propagowanie wiedzy związanej z działaniem rynku kapitałowego.
14. Wspieranie innych organizacji pozarządowych, których cele statutowe nie leżą
w sprzeczności z celami statutowymi SWRN.
15. Wspieranie wszelkich przedsięwzięć, które zmierzają do realizacji powyższych celów,
włączając w to budowanie źródeł majątku Stowarzyszenia, poprzez lokowanie
czasowych nadwyżek finansowych na lokatach bankowych, zakup akcji, obligacji i tym
podobnych instrumentów, o których mowa w §32 pkt. 5 i 6.
§9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie konferencji, pikników, szkoleń, warsztatów, sympozjów, seminariów oraz
innych spotkań i wydarzeń.
2. Udział finansowy i obecność Członków w konferencjach, szkoleniach, sympozjach,
seminariach, kongresach i innych wydarzeniach, także w charakterze sponsora,
darczyńcy.
3. Zakup sprzętu badawczego, naukowego, edukacyjnego, materiałów, odczynników w celu
organizowania pokazów i warsztatów dla dorosłych i młodzieży – w tym Członków
stowarzyszenia.
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4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.
2.
3.
4.

Zakup sprzętu, w szczególności badawczego, naukowego, edukacyjnego oraz
materiałów, odczynników w celu organizowania własnych badań naukowych lub
przekazania ich do użytkowania osobom i podmiotom prowadzącym badania naukowe
lub edukacyjne.
Działalność promocyjną i wydawniczą i publicystyczną.
Wspomagania nauki, edukacji, oświaty, kultury, sztuki, wychowania, sportu, turystyki
i rekreacji środkami pieniężnymi, rzeczowymi, pracą własną Członków.
Fundowanie nagród i stypendiów naukowych, darowizn, dotacji.
Organizowanie konkursów i loterii.
Stworzenie możliwości korzystania przez Członków z zakupionych lub wynajętych
środków trwałych o charakterze sportowo – rekreacyjnym, z przeznaczeniem do
aktywnej turystyki oraz o charakterze prozdrowotnym i rehabilitacyjnym.
Organizowanie wydarzeń sportowo - rekreacyjnych oraz o charakterze turystycznym.
Udział finansowy i obecność Członków w kursach i szkoleniach sportowo – rekreacyjnych
w kraju i za granicą.
Promocję swoich celów poprzez współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi,
uczelniami, podmiotami badawczymi, w tym komercyjnymi.
Aktywne pozyskiwanie możliwie największych funduszy na działalność statutową, w tym
poprzez działania mające na celu zrzeszanie jak największej liczby członków płacących
składkę członkowską oraz czerpanie przychodów ze źródeł wymienionych w §32.
§10
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach
określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej
Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych.
Stowarzyszenie dopuszcza w swej działalności możliwość przekazywania środków
pieniężnych od Członków na zadeklarowane przez nich cele, zgodnie z ich dyspozycją
w formie pisemnej lub elektronicznej złożonej przez Internet.
Stowarzyszenie może być założycielem, a także członkiem innych organizacji
pozarządowych, klubów zarówno krajowych jak i międzynarodowych, których cele nie
leżą w sprzeczności z celami SWRN.
Stowarzyszenie może angażować się kapitałowo jako udziałowiec lub akcjonariusz
w podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

1.
2.

§ 11
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
Osoba prawna może być jedynie Członkiem Wspierającym Stowarzyszenie.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków Zwyczajnych,
2. Członków Wspierających,
3. Członków Honorowych.

§ 12
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1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

1.
2.
3.

1.

§ 13
Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która akceptuje
i popiera cele Stowarzyszenia oraz rokuje aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz
realizacji celów statutowych, a zostanie przyjęta w poczet członków uchwałą Zarządu, za
rekomendacją przynajmniej pięciu Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia na podstawie
złożonej deklaracji członkowskiej w formie pisemnej.
Członkiem Wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową,
rzeczową lub działalność społeczną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez
swojego przedstawiciela. Członka Wspierającego przyjmuje do Stowarzyszenia w drodze
uchwały Zarząd, na podstawie złożonej deklaracji za rekomendacją dwóch Członków
wprowadzających, w tym przynajmniej jednego Członka Zwyczajnego. Deklaracja
Członka Wspierającego może być złożona zarówno w formie pisemnej jak
i elektronicznej poprzez formularz dostępny na stronie internetowej.
Członkiem wspierającym może być również osoba małoletnia w wieku od 16 do 18 lat,
posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba małoletnia
poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych.
Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla
Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych
Stowarzyszenia. Tytuł Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na
wniosek Zarządu.
O przyjęciu lub odmowie przyjęcia danej osoby w poczet członków decyduje Zarząd.
Odnośnie przyjęcia kandydatów, którzy złożyli deklarację członkowską o przyjęcie
w poczet członków Zarząd podejmuje Uchwały indywidualnie lub zbiorczo nie rzadziej
niż raz w miesiącu.
Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady
określone w §18 ust. 4.
§ 14
Wysokość i terminy wymagalności składek członkowskich określone są w Deklaracjach
Celów, które Członek wybiera i akceptuje podpisem bądź poprzez przesłanie w formie
formularza elektronicznego przez Internet.
Wszelkie nadpłacone przez Członka składki księgowane będą na przyszłe okresy
składkowe jego członkostwa.
Składki członkowskie są dobrowolne i nie podlegają zwrotowi za minione okresy
składkowe, chyba że Zarząd w szczególnych, uzasadnionych przypadkach postanowi
inaczej.
§ 15
Członek Wspierający, ma prawo do:
a) wypowiadania się i wyrażania opinii na forum Stowarzyszenia we wszelkich
kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia,
b) uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia,
c) udziału we wszelkich benefitach wynegocjowanych i organizowanych dla członków
przez Stowarzyszenie takich jak ubezpieczenie, usługi, produkty i rabaty
produktowe, za każdorazową zgodą Zarządu i po opłaceniu składki celowej
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2.

określonej w deklaracji celu powiązanej z danym benefitem oraz po akceptacji
Regulaminu Korzystania z Benefitów SWRN.
d) propagowania celów statutowych i zabiegania o dobre imię stowarzyszenia,
e) świadczeń i pomocy Stowarzyszenia w szczególnie uzasadnionych okolicznościach.
Członek Wspierający obowiązany jest do:
a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) regularnego opłacania zadeklarowanych składek i innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia

§ 16
1. Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma wszelkie prawa przynależne Członkowi
Wspierającemu i dodatkowo prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz
Stowarzyszenia,
b) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z prawem głosu stanowiącego,
c) korzystania ze środków trwałych, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia po
uzgodnieniu z Zarządem,
d) uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
2. Obowiązki Członka Zwyczajnego są tożsame z obowiązkami Członka Wspierającego,
a dodatkowo obowiązany jest on do aktywnej działalności, osobistego zaangażowania na
rzecz realizowania celów statutowych i rozwoju Stowarzyszenia, w tym działań
zmierzających do wzrostu liczby jego członków.
3. Członek Honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom
zwyczajnym, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa głosu
stanowiącego na Walnym Zebraniu Członków.
4. Członek Honorowy posiada obowiązki określone w § 15 ust. 2 pkt a).
5. Członek Wspierający oraz Członek Honorowy Stowarzyszenia mają prawo uczestniczenia
w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.
1.

2.
3.
4.

1.

§ 17
Zarówno Członek Zwyczajny jak i Wspierający może zostać decyzją Zarządu zawieszony
w swych prawach z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych
zadeklarowanych zobowiązań za okres co najmniej 1 pełnego miesiąca od dnia
wymagalności na wskazany rachunek Stowarzyszenia.
Zawieszenie członkostwa pozbawia czasowo Członka wszelkich uprawnień wynikających
z członkostwa w Stowarzyszeniu, lecz nie jest tożsame ze skreśleniem z listy członków.
Decyzja Zarządu o zawieszeniu w prawach członka może być dostarczona do Członka
pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
Po wznowieniu opłacania składek członkowskich przez zawieszonego Członka Zarząd
może podjąć uchwałę o przywróceniu go do pełnych praw Członka.
§ 18
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje poprzez skreślenie z listy członków na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji Członka z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej
Zarządowi na piśmie lub pocztą elektroniczną,
b) śmierci Członka lub utraty osobowości prawnej,
c) rażącego naruszania statutu, regulaminów lub uchwał władz Stowarzyszenia,
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2.
3.
4.

d) działalności Członka na szkodę stowarzyszenia,
e) działań Członka narażających pozostałych członków na straty,
f) działań leżących w sprzeczności z interesem ogółu członków i godzących we
wspólne dobro członków,
g) braku aktywnej działalności, osobistego zaangażowania na rzecz realizacji celów
statutowych w przypadku Członków Zwyczajnych, na wniosek przynajmniej
5 Członków Zwyczajnych,
h) niegodnego zachowania stojącego w sprzeczności z przyjętymi zwyczajowo
normami kulturalno-etycznymi, na wniosek przynajmniej 5 Członków
Zwyczajnych,
i) utraty rekomendacji udzielonej Członkowi Wspierającemu przez Członków
wprowadzających, o których mowa w § 13 ust. 2 i na ich wniosek.
Poza przypadkiem określonym w ust. 1 pkt a), b) Zarząd orzeka o skreśleniu z listy
członków podając przyczyny takiej decyzji. Decyzja o skreśleniu z listy członków może
być doręczona do Członka pocztą zwykłą bądź elektroniczną.
W przypadku określonym w ust. 1 pkt g) Zarząd może dokonać zmiany statusu
członkostwa na „wspierające”.
Osoba zawieszona w prawach członka lub skreślona z listy członków ma prawo
wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty
doręczenia decyzji Zarządu.
Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia
§ 19

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
Walne Zebranie Członków
1.
2.
3.

1.
2.
3.

§ 20
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków,
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym - Członkowie Zwyczajni,
b) z głosem doradczym - Członkowie Wspierający i Honorowi.
Przy obliczaniu kworum oraz większości wymaganych do podjęcia uchwał uwzględnia się
wyłącznie Członków Zwyczajnych.
§ 21
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz na 7 lat.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków winno się odbyć nie wcześniej niż 77
(siedemdziesiąt siedem) i nie później niż 88 (osiemdziesiąt osiem) miesięcy od daty
odbycia poprzedniego Walnego Zebrania Członków,
STATUT SWRN – 16.04.2022

6

4.
5.

6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

W razie niezwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków przez Zarząd przed
upływem 88 (osiemdziesięciu ośmiu) miesięcy od daty odbycia poprzedniego Walnego
Zebrania Członków, uprawnienie do jego zwołania przysługuje także Komisji Rewizyjnej.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie
Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/2 Członków Zwyczajnych
Stowarzyszenia. Jeżeli Zarząd w terminie 2 miesięcy od zgłoszenia żądania przez Komisję
Rewizyjną lub co najmniej 1/2 Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia nie zwoła
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
może zwołać Komisja Rewizyjna.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których
zostało zwołane, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w statucie.
§ 22
O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia
Członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
Powiadomienie Członków Zwyczajnych i Honorowych następuje listem poleconym lub
pocztą elektroniczną, jeśli Członek uprzednio wyraził na to zgodę i podał do wiadomości
Zarządu Stowarzyszenia adres poczty elektronicznej.
Powiadomienie Członków Wspierających o Walnym Zebraniu Członków następuje
w formie ogłoszenia na stronie internetowej.
Walne Zebranie Członków obraduje zgodnie z porządkiem obrad.
Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący, który wybierany jest w głosowaniu
jawnym, zwykłą większością głosów, na okres trwania Walnego Zebrania spośród
Członków Stowarzyszenia, niewchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Walne Zebranie Członków jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim 1/5 (jedna piąta)
Członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, w tym także przez udzielone
pełnomocnictwa.
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów.

§ 23
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1. uchwalanie statutu i jego zmian,
2. uchwalanie Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
3. wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia,
4. wybór i odwoływanie Przewodniczącego i Członków Komisji Rewizyjnej,
5. uchwalanie wysokości i formy wynagrodzenia Przewodniczącego i członków Komisji
Rewizyjnej,
6. udzielanie absolutorium Członkom władz Stowarzyszenia,
7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
Zarząd
1.

§ 24
Zarząd jest naczelną władzą wykonawczą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem
działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,
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2.
3.
4.
5.
6.

reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem
Członków.
Zarząd liczy od 2 do 7 członków, w tym Prezes i Wiceprezes Zarządu.
Członkowie Zarządu wybierani są spośród Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
Prezesa Zarządu wybiera i odwołuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym,
większością głosów, a pozostałych Członków Zarządu wybiera i odwołuje Prezes Zarządu.
Kadencja Zarządu trwa 7 lat liczonych od dnia ostatniego wyboru Prezesa Zarządu.
Do reprezentacji Stowarzyszenia na zewnątrz i zaciągania zobowiązań uprawniony jest
Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

§ 25
Do wyłącznego zakresu działania Zarządu należy:
1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
3. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
4. ustalanie polityki rachunkowości Stowarzyszenia,
5. zatrudnianie pracowników Stowarzyszenia niewchodzących w skład zarządu i ustalanie
ich wynagrodzenia,
6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
7. zmiana adresu siedziby Stowarzyszenia,
8. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego
i ruchomego,
9. podejmowanie decyzji w sprawie nabywania praw i zaciągania zobowiązań przez
Stowarzyszenie,
10. sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia oraz decydowanie
o wyniku finansowym,
11. zwoływanie Walnego Zebrania Członków i przygotowywanie porządku obrad,
z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych statutem,
12. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, zawieszania w prawach i skreślania z
listy Członków Stowarzyszenia, oraz zmiany statusu ich członkostwa,
13. składanie sprawozdań ze swej działalności,
14. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie ustalanie wysokości, trybu i zasad
opłacania składek członkowskich.
1.
2.

3.

§ 26
Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu nie rzadziej niż raz na 6 (sześć) miesięcy.
W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Prezesa Zarządu dokonuje tego
Wiceprezes Zarządu.
Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu. Uchwały
Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu. W razie równego
podziału głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności – głos
Wiceprezesa Zarządu.
W przypadku ustąpienia, utraty zdolności do czynności prawnych lub śmierci Prezesa
Stowarzyszenia w trakcie kadencji, wybory uzupełniające przeprowadzane są na
Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków, lub na najbliższym Zwyczajnym Walnym
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Zebraniu Członków, bez względu na jego wcześniej przewidziany porządek obrad.
W takim wypadku § 21 ust.4 nie stosuje się.

Komisja Rewizyjna
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

§ 27
Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli
nad jego działalnością.
Komisja Rewizyjna liczy od 3 2 do 5 Członków, w tym Przewodniczącego i Członków.
Kadencja Członków Komisji Rewizyjnej trwa 7 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu
jawnym, zwykłą większością głosów.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
§ 28
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje posiedzenie Komisji Rewizyjnej nie rzadziej
niż raz na 12 (dwanaście) miesięcy.
Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący. Szczegółowy podział kompetencji
pomiędzy Członkami Komisji Rewizyjnej oraz sposób działania Komisji Rewizyjnej określa
Regulamin Komisji Rewizyjnej.
Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 liczby Członków Komisji Rewizyjnej.
W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego.
W przypadku ustąpienia, utraty zdolności do czynności prawnych lub śmierci Członka
Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, Zarząd zwołuje w terminie 12 miesięcy Walne
Zebranie Członków, celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających na to stanowisko.

§ 29
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia pod kątem zgodności z prawem
i postanowieniami Statutu,
2. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia,
3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu,
4. kontrolowanie wykonania budżetu Stowarzyszenia,
5. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
6. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, a także prawo
żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
7. zwołanie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, w razie niezwołania go przez Zarząd
w terminie ustalonym statutem,
8. składanie Walnemu Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia)
absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia,
9. składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
10. uchwalanie wysokości wynagrodzenia i formy zatrudnienia Członków Zarządu,
11. podpisywanie umów o pracę lub innych form zatrudnienia z członkami Zarządu,
12. podpisywanie wszelkich umów pomiędzy Stowarzyszeniem a Członkiem Zarządu,
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13. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego
Stowarzyszenia.

1.
2.
3.
4.

§ 30
Do podpisywania umów, o których mowa w § 29 pkt 10, 11, 12 upoważniony jest
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej samodzielnie lub dwóch Członków Komisji
Rewizyjnej działających wspólnie.
Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od Członków i organów Stowarzyszenia złożenia
pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
Komisja Rewizyjna jest uprawniona do żądania zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego
Walnego Zebrania Członków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.
Żądanie w tym przedmiocie winno wskazywać proponowany porządek obrad.
W przypadkach określonych w ustępach poprzedzających Nadzwyczajne Walne Zebranie
Członków winno być zwołane w terminie określonym w § 21 ust.5.
Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 31
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, akcje, udziały, obligacje i inne
papiery wartościowe, fundusze oraz wartości niematerialne i prawne, w tym własność
intelektualna i prawa autorskie.
§ 32
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1. składki członkowskie,
2. zbiórki publiczne, cegiełki celowe,
3. darowizny, zapisy i spadki, nawiązki sądowe,
4. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności – w
tym gospodarczej),
5. dochody z majątku Stowarzyszenia, jak czynsze, dywidendy, odsetki z lokat, pożyczek,
obligacji,
6. dochody ze zbycia akcji, udziałów, obligacji i innych papierów wartościowych,
7. dochody z odstąpienia nabytych praw,
8. dotacje i subwencje.
Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
1.

2.

§ 33
Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu
Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3
głosów, przy obecności, w tym przez udzielone pełnomocnictwa, co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
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3.

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych
w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2017.210 z dnia 2017.02.03
z późniejszymi zmianami).
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