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STATUT „STOWARZYSZENIA TWÓJ WYBÓR” 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

„Stowarzyszenie Twój Wybór”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy 

Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu. 

§ 2 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.  

§ 3 

1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej o treści ustalonej przez  Zarząd. 

§ 4 

Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony. 

§ 5 

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi 
organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Stowarzyszenie może pozostawać 

członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.  

§ 6 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia 

swoich działań Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, powoływać biura oraz inne 

jednostki organizacyjne.  

§ 7 

1. Stowarzyszenie w swojej działalności jest apartyjne. Stowarzyszenie utrzymuje 

postawę neutralności wobec działań partii politycznych i aktualnych wydarzeń 

politycznych z nimi związanych.  

2. Apartyjność objawia się w braku przedstawiania stanowiska Stowarzyszenia, opinii 

publicznej na temat działań partii politycznych niezbieżnych z celami statutowymi.  
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3. Członkowie Stowarzyszenia działając w zakresie aktywności Stowarzyszenia 

zobowiązani są do nie prezentowania opinii publicznej swoich poglądów oceniających 

bieżące  wydarzenia polityczne, polityków, partie bądź inne ugrupowania polityczne. 

4. Stowarzyszenie może być miejscem stykania się poglądów i debaty.  

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji 

§ 8 

Cele stowarzyszenia to:  

1) prowadzenie i wspieranie edukacji obywatelskiej i prawnej, w tym 

zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa 

2) wspieranie i aktywny udział we wszelkich inicjatywach na rzecz 

kształtowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,  

3) uświadamianie wagi pojedynczego głosu każdego obywatela 

Rzeczypospolitej Polskiej, zwrócenie uwagi społeczeństwa polskiego na 

powagę wyborów i innych form demokracji bezpośredniej, 

4) zwiększenie frekwencji wyborczej oraz frekwencji w innych formach 

demokracji bezpośredniej wśród obywateli RP, 

5) uświadamianie obywateli o ich wpływie na kształtowanie losu 

Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej i Europy,  

6)  aktywizacja społeczeństwa polskiego, a szczególnie zachęcanie do udziału 

w formach demokracji bezpośredniej, 

7) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, 

8)  działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 

9)  upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji, 

10) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, a 

w szczególności na rzecz organizacji i grup młodzieżowych,  

11)  promocja i organizacja wolontariatu, 

12)  działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami, 

13)  upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, 
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14)  prowadzenie i wspieranie edukacji ekonomicznej, w tym wspomaganie 

przedsiębiorczości wśród osób młodych,  

15)   działalności wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

16)  wspieranie idei samorządności, w tym szczególnie samorządności 
uczniowskiej, 

17)  działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym szczególnie z zakresu nauki,  

edukacji, oświaty i wychowania oraz promowania wartości demokratycznych, 

18)  prowadzenie i wspieranie edukacji klimatycznej, ekologicznej, globalnej,  

19)  prowadzenie i wspieranie edukacji kulturalnej, w tym upowszechnianie 

polskiej kultury i dziedzictwa narodowego, 

20)  upowszechnianie oraz organizowanie środków do rozwijania kompetencji 

społecznych i obywatelskich, innowacyjności i przedsiębiorczości,  
świadomości i ekspresji kulturalnej  

§ 9 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) organizowanie kampanii społecznych, imprez kulturalnych, konferencji, 

seminariów, szkoleń i wykładów, warsztatów,  

2) szeroko rozumianą działalność twórczą, 

3) wydawanie książek, czasopism, broszur,  

4) prowadzenie badań, 

5) organizację innych akcji uświadamiających, edukacyjnych i aktywizujących.  

2. Działalność statutowa Stowarzyszenia prowadzona jest jako działalność pożytku 

publicznego. 

3. Stowarzyszenie realizując cele statutowe o charakterze strategicznym współdziała 

ze środowiskami lokalnymi, jednostkami samorządu terytorialnego, państwowymi i 
samorządowymi osobami prawnymi, instytucjami kultury oraz organizacjami 

pozarządowymi o podobnych celach, a także z mediami oraz osobami prawnymi i 

fizycznymi z kraju i z zagranicy. 

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia 

§ 10 

mailto:stowarzyszenie.twojwybor@gmail.com


 

                                

StowarzyszenieTwójWybór | stowarzyszenie.twojwybor@gmail.com | twojwybor.org 

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

może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.  

2. Stowarzyszenie posiada członków: 

1) założycieli, 

2) zwyczajnych,  

3) wspierających, 

4) honorowych. 

§ 11 

1. Członkiem założycielem Stowarzyszenia jest każda osoba fizyczna, która uczestniczyła 

w zebraniu założycielskim. 

2. Członkowie założyciele posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwykłych od 

dnia zebrania założycielskiego. 

§ 12 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży 

pisemną deklarację wraz z pisemną rekomendacją dwóch członków zwyczajnych lub 

dokumentacją poświadczającą działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia, w tym 

szczególnie działalność z zakresu edukacji obywatelskiej i prawnej.  

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba, która ukończyła 16 lat. W 

szczególnych przypadkach Zarząd może przyjąć jako członka zwyczajnego osobę 

poniżej 16 roku życia, jeśli pisemną zgodę wyrazi jej przedstawiciel ustawowy. 

3. Członkowie poniżej 16 roku życia pozostają bez prawa udziału w głosowaniu na 
Walnych Zebraniach Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa 
wyborczego do władz Stowarzyszenia 

4. Przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie 

później niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji. Do momentu powołania 

pierwszego Zarządu członków Stowarzyszenia przyjmuje Walne Zebranie Członków.  

5. Zarząd przyjmując nowego członka dokonuje oceny jego doświadczenia w zakresie 

działalności zbieżnej z celami Stowarzyszenia oraz wkładu merytorycznego jaki dana 

osoba wniesie do Stowarzyszenia.  

§ 13 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna.  

mailto:stowarzyszenie.twojwybor@gmail.com


 

                                

StowarzyszenieTwójWybór | stowarzyszenie.twojwybor@gmail.com | twojwybor.org 

2. Członkiem wspierającym można zostać po złożeniu pisemnej deklaracji na 

podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty 

złożenia deklaracji. 

§ 14 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny 

wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 

2. Członkiem honorowym można zostać po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na 

wniosek Zarządu albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.  

§ 15 

Członkowie zwyczajni mają prawo do: 

1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, 

2) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 

3) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez 

Stowarzyszenie, 

4) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia, 

5) uzyskania uprawnień edukatora Stowarzyszenia. 

§ 15a 

1. Edukatorami Stowarzyszenia są członkowie zwyczajni, którym organizacja nadała  

uprawnienia do prowadzenia w jej imieniu samodzielnych działań edukacyjnych.  

2. Edukatorami Stowarzyszenia mogą zostać członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, 

którzy pomyślnie przeszli proces nadania uprawnień.  

3. Edukator Stowarzyszenia powinien odznaczać się wiedzą z zakresu obszarów 

edukacyjnych wyznaczonych w celach Stowarzyszenia oraz posiadać umiejętności do 

jej przekazywania.  

4. Uprawnienia edukatora Stowarzyszenia nadaje Zarząd Stowarzyszenia w drodze 

uchwały.  

5. Szczegółowe zasady nadawania uprawnień edukatora Stowarzyszenia reguluje 

uchwała Zarządu.   

§ 16 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:  

1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów, 
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2) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,  

3) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

4) regularnego opłacania składek.  

 

§ 17 

1. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, 

mogą jednak brać udział z głosem doradczym w Walnych Zebraniach Członków, poza 

tym posiadają takie prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni.  

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

3. Członkowie honorowi posiadają takie prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni. 

4. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.  

§ 18 

1.  Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1)  dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia 

złożonej na ręce Zarządu, śmierci członka lub utraty osobowości prawnej 

przez członka wspierającego. 

2) wykluczenia przez Zarząd:  

a) z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek 

członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 

dziewięć miesięcy, 

b) z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania 

postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia, 

c) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu, 

3) na podstawie procedury opisanej w § 23 b. 

2. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia przysługuje mu 

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

stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu 

Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 

3. W przypadku złożenia odwołania do Walnego Zebrania Członków słuszność 

wykluczenia członka ze Stowarzyszenia bada Komisja Rewizyjna. Komisja przedstawia 

swoją rekomendacje w sprawie wykluczenia Walnemu Zebraniu Członków.  
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Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia 

§ 19 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków,  

2) Zarząd,  

3) Komisja Rewizyjna.  

Warunki ważności uchwał 

§ 20 

1. Uchwały wszystkich władz  Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie  bez względu na liczbę 

obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.  

2. Uchwały władz Stowarzyszenia mogą zapadać w głosowaniu tajnym, jeżeli dotyczą 

spraw osobowych. Głosowanie w trybie tajnym jest dopuszczane na wniosek co 

najmniej 2 członków uprawnionych do głosowania.  

Użycie środków komunikacji elektronicznej 

§ 20 a 

1. Posiedzenia wszystkich władz Stowarzyszenia mogą odbywać się w pełni w formie 

rzeczywistej, w formie rzeczywistej z możliwością uczestnictwa za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej albo w pełni przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej.  

2. W czasie posiedzeń władz Stowarzyszenia odbywających się w formie rzeczywistej z 

możliwością uczestnictwa za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo w 

pełni przy użyciu środków komunikacji elektronicznej głosowania tajne odbywają się 

na podstawie zasad uchwalonych każdorazowo przez zebranych w głosowaniu 

jawnym.  

3. W czasie posiedzeń władz Stowarzyszenia odbywających się w formie rzeczywistej z 

możliwością uczestnictwa za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo w 

pełni przy użyciu środków komunikacji elektronicznej osoba przewodnicząca zebraniu 

ma obowiązek zarządzenia co najmniej 15 min przerwy przed głosowaniem w trybie 

tajnym.  
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4. Szczegółowe zasady prowadzenia posiedzeń władz Stowarzyszenia przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym zawiadamiania o formie 

posiedzenia, stwierdzania obecności, sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa 

głosu reguluje uchwała Walnego Zebrania Członków.  

Walne Zebranie Członków 

§ 21 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.  

2. Walne Zebranie Członków stanowią wszyscy zwykli i wspierający członkowie 

Stowarzyszenia.  

3. Walne Zebranie Członków wybiera Zarząd oraz Komisję Rewizyjną.  

4. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.  

5. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co trzy 

lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu 

i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego 

Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim 

terminie. 

6. Walne Zebranie zwołuje się poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Stowarzyszenia 

oraz zawiadomienie pocztą elektroniczną na adresy wskazane Zarządowi przez 

członków.  

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: 

1) z własnej inicjatywy, 

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,  

3) na pisemny wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.  

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty 

zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało 

zwołane. 

§ 22 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:  

1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,  

2) uchwalanie zmian statutu, 

3) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia, 
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4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,  

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,  

6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia, 

7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,  

8) podejmowanie uchwał odnośnie wielkości składek członkowskich,  

9) podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego, 

10) podejmowanie uchwał w przypadkach gdy wymaga tego bezwzględnie obowiązujący 

przepis prawa. 

Zarząd 

§ 23 

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z 

uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na 

zewnątrz.   

2. Zarząd składa się z:  

1) Prezesa Zarządu  

2) Wiceprezes Zarządu  

3) 3-5 członków zwykłych Zarządu  

3. Walne Zebranie określa w drodze głosowania funkcje jakie pełnią członkowie Zarządu.  

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy 

miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.  

5. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje. Decyzję o 

wielkości wynagrodzenia podejmuję Komisja Rewizyjna. Przyznanie wynagrodzenia jest 

związane z istotnym wkładem pracy na rzecz Stowarzyszenia.  

6. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Walne 

Zebranie Członków regulaminu obrad i pracy, jeżeli taki zostanie uchwalonych.  

7. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.  

8. Kadencja Zarządu trwa, jeżeli w jego składzie pozostaje chociaż jeden członek Zarządu 

powołany podczas wyborczego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, które 

odbywało się w terminie planowym zgodnie z § 21. 

9. W przypadku zwołania wyborczego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w 

terminie  planowym zgodnie z § 21, kadencja członków Zarządu powołanych podczas 
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Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków lub Zwyczajnego Walnego Zebrania 

Członków, które planowo nie było zebraniem wyborczym ulega skróceniu.  

§ 24 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 

2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania, 

3) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 

4) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej, 

5) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

6) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia  

7) zwoływanie Walnego Zebrania,  

8) powoływanie biur i innych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia, jeżeli 
statut je przewiduje,  

9) powoływanie władz jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia, jeżeli statut je 

przewiduje. 

§ 24 a 

1. Prezes Zarządu sprawuje nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działalnością 

pozostałych członków Zarządu. 

2. Prezes Zarządu odpowiada wyłącznie przed Walnym Zebraniem Członków za 

pośrednictwem Komisji Rewizyjnej.  

3. Prezes Zarządu ma prawo warunkowo zwiesić w pełnieniu obowiązków członka 

Zarządu w przypadku nie wykonywania powierzonych mu obowiązków lub 

wykonywania ich w sposób niewłaściwy, przewlekły, nieterminowy i nieodpowiedni. 

4. W przypadku podjęcia przez Prezesa Zarządu decyzji z ust. 2 niniejszego paragrafu 

zawiadamia on Komisję Rewizyjną. Komisja bada słuszność warunkowego zawieszenia.  

5. Na najbliższym Walnym Zebraniu Członków decyzja Prezesa jest zatwierdzana lub 

uchylana. Podczas Walnego Zebrania Członków Komisja Rewizyjna przedstawia swoją 

rekomendację w sprawie warunkowego zawieszenia.   

Biuro Stowarzyszenia 

§ 24 b 
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1. Biuro Stowarzyszenia to jednostka obsługująca administracyjnie, 

technicznie i organizacyjnie Stowarzyszenie, jego władze i działalność.  

2. Na czele Biura Stowarzyszenia stoi Prezes Zarządu będący z urzędu Koordynatorem 

Zarządzającym.  

3. Jednostką składową Biura jest Zespół Koordynatorów. Zespół Koordynatorów składa 

się z 4 do 10 członków Stowarzyszenia.  

4. Członkowie Zarządu mogą łączyć swoje funkcję z funkcją Koordynatora 

Stowarzyszenia.  

5. Koordynator Stowarzyszenia zajmuje się określonym zakresem merytorycznym 

będącym przedmiotem działalności statutowej lub organizacyjnej Stowarzyszenia.  

6. Listę koordynatorów i zakresy ich działalności w danym roku wyznacza Prezes Zarządu 

w drodze decyzji.  

7. Prezes może odwołać w drodze decyzji Koordynatora z pełnionej funkcji w przypadku 

nie wykonywania powierzonych mu obowiązków lub wykonywania ich w sposób 

niewłaściwy, przewlekły, nieterminowy i nieodpowiedni, a także postanowić o 

warunkowym zawieszeniu go w prawach członka.  

8. Decyzję Prezesa Zarządu z ust. 9 niniejszego paragrafu o zawieszeniu w prawach 

członka każdorazowo zatwierdza lub uchyla Walne Zebranie Członków.  

9. Koordynatorzy Stowarzyszenia mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje i 

swoją pracę. Wysokość wynagrodzenia Koordynatorów określa Zarząd, a w przypadku 

gdy funkcję sprawuje członek Zarządu Komisja Rewizyjna.  

10. Szczegółowy zakres zadań, strukturę organizacyjną i zasady działania Biura 

Stowarzyszenia określają decyzje Prezesa Zarządu, które może uchylić Zarząd 

większością bezwzględną w drodze uchwały.  

11. W wszelkich sprawach finansowych dotyczących Biura Stowarzyszenia organem 

właściwym do podejmowania decyzji jest Zarząd.   

Komisja Rewizyjna 

§ 25 

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 

Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 lub 5 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na 

pierwszym posiedzeniu komisji.  
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3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej 

jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący. 

4. Kadencja Komisji trwa 3 lata. 

§ 26 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, 

2) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu, 

3) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną 

działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia, 

4) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium 

Zarządowi,  

5) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub członka Zarządu, 

6) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, 

7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania Walnego 

Zebrania Członków przez Zarząd w określonym terminie, 

8) prowadzenie postępowań wyjaśniających w przypadkach naruszenia zasad 

statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia 

wobec członków, 

9) badanie słuszności wykluczenia członka Stowarzyszenia w trybie § 18 

10)  badanie słuszności warunkowego zawieszenia członka Stowarzyszenia lub 

członka Zarządu w trybie § 24a i § 24b 

11)  ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, które mogą 

otrzymywać za pełnione funkcje oraz działalności w ramach Biura 

Stowarzyszenia 

12)  reprezentowanie Stowarzyszenia wobec członków Zarządu.  

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa 

§ 27 

1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:  

1) składki członkowskie, 
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2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,  

3) dotacje, subwencje, udziały, lokaty 

4) dochody z majątku Stowarzyszenia. 

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia 

podejmuje Zarząd.   

4. Majątek Stowarzyszenia może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z 

zakresu jego działania. 

Sposób reprezentacji 

§ 28 

1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, składać 

może każdy członek Zarządu samodzielnie. 

2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 5000 zł wymagany jest podpis dwóch członków 

zarządu działających łącznie. 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe 

§ 29 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków 

bezwzględną większością głosów zgodnie z warunkami ważności uchwał.  

§ 30 

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmują Walne Zebranie większością 2/3 

głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób 

przeznaczenia majątku Stowarzyszenia po jego likwidacji. 

 

Statut przyjęty uchwałą z dnia  05.01.2018 wraz z późniejszymi zmianami 
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