STATUT
DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Ułanów Grochowskich im. gen. Dwernickiego”
i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.
Art. 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest Podkowa Leśna, a obszarem działania
Rzeczypospolitej Polskiej oraz państw członkowskich Unii Europejskiej.

terytorium

Art. 3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
Art. 3a
Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa, a w
szczególności na rzecz kombatantów, młodzieży oraz wszystkich grup, którym bliskie są
tradycje narodowe.

Art. 4
Stowarzyszenie używa własnej pieczęci i znaku graficznego oraz ma prawo do ustalania
własnych odznak organizacyjnych i honorowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Art. 5
Działalność Stowarzyszenie opiera się na pracy społecznej jego członków oraz wolontariuszy.
Stowarzyszenie ma prawo zatrudniać pracowników, w tym własnych członków.
Art. 6
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą jako działalność dodatkową w
rozmiarach służących realizacji zadań statutowych.
Art. 6a
Stowarzyszenie nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność z Art. 3a.
Art. 7
Dla celów podatkowych i sprawozdawczych za rok obrachunkowy przyjmuje się rok
kalendarzowy.
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DZIAŁ II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

Art. 8
Celami Stowarzyszenia są:
1) Podtrzymywanie tradycji narodowej, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji
kawaleryjskich Wojska Polskiego okresu II Rzeczypospolitej.
2) Gromadzenie i odtwarzanie umundurowania i wyposażenia Wojska Polskiego, ze
szczególnym uwzględnieniem wojsk kawaleryjskich, zwane dalej Rekonstrukcją
3) Pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i
kulturowej poprzez gromadzenie, archiwizację i odtwarzanie filmów, fotografii,
dokumentów, instrukcji, materiałów itp., związanych z tradycją i zwyczajami Wojska
Polskiego
4) Zrzeszanie osób zainteresowanych gromadzeniem, odtwarzaniem i podtrzymywaniem
tradycji Wojska Polskiego
5) Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
6) Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
7) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
8) Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa
9) Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych
10) Działalność kolekcjonerska w tym kolekcjonowanie zabytkowej broni.
Art. 9
Stowarzyszenie realizuje swoje zadania statutowe poprzez:
1) Prowadzenie działalności własnej, a w szczególności:
- oświatowej
- rekonstrukcyjnej
- popularyzatorskiej
- kulturalnej
- naukowej
- wydawniczej i publicystycznej
- turystyczno-krajoznawczej
- sportowej
- kolekcjonerskiej
2) Organizowanie i wykonywanie zadań zleconych przez osoby fizyczne i prawne
3) Organizowanie i wykonywanie działalności zleconej przez organy administracji
rządowej, jednostki samorządu terytorialnego i jednostki nie posiadające osobowości
prawnej, w ramach realizacji zadań publicznych
4) Współdziałanie z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach
statutowych oraz związkami tych organizacji lub których działalność służy realizacji
celów statutowych Stowarzyszenia
5) Prowadzenie działalności gospodarczej z zastrzeżeniem, że służy ona wyłącznie
realizacji celów statutowych, a uzyskany z niej dochód w całości przeznaczany jest na
działalność statutową.
6) Gromadzenie i przechowywanie wyposażenia i umundurowania wojskowego, filmów,
fotografii i innych nośników informacji, dokumentów, instrukcji wojskowych,
literatury itp., ze szczególnym uwzględnieniem okresu II Rzeczypospolitej.
7) Tworzenie i prowadzenie placówek muzealnych, izb pamięci itp.
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8) Wydawanie własnych czasopism
9) Ogłaszanie w dostępnych źródłach prac członków Stowarzyszenia
10) Organizowanie seminariów, wykładów, szkoleń, konferencji, warsztatów naukowych,
pokazów, zawodów sportowych, innych imprez masowych
11) Przeciwdziałanie niszczeniu oraz likwidacji zabytków militarnych oraz substancji z
nimi związanych
12) Współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi placówkami muzealnymi, służbami,
instytucjami, organizacjami oraz osobami zajmującymi się ochroną zabytków
13) Podejmowanie innych działań, które są niezbędne i celowe do realizacji zadań
statutowych
14) Organizacja zawodów sportowych o tematyce kawaleryjskiej oraz innych związanych
z obronnością państwa
Art.9a
Stowarzyszanie realizuje nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie określonym
w art. 8.3, art. 8.4, art. 8.5, art. 8.7, art. 8. 9, art. 8.10
Art. 9b
Stowarzyszanie realizuje odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie określonym w
art. 8.1, art. 8.2, art. 8.6,
Art. 10
W swoich działaniach członkowie Stowarzyszenia kierują się zasadami patriotyzmu,
bezinteresowności, uczciwości i koleżeńskości.

DZIAŁ III
FORMY DZIAŁANIA

Art. 11
Stowarzyszenie działa jako osoba prawna.
Art. 12
Na wniosek 5 członków może zostać utworzone Koło Terenowe Stowarzyszenia.
Art. 13
Koło Terenowe nie posiada osobowości prawnej.
Art. 14
Koło Terenowe może utworzyć co najmniej 5 osób fizycznych, z zastrzeżeniami
wynikającymi ze statutu i przepisów prawa, które wybierają spośród siebie
Przewodniczącego.
Art. 15
W przypadku gdy ilość członków Koła Terenowego wynosi co najmniej 15 osób, mogą one
na wniosek minimum 1/2 członków powołać Zarząd, w skład którego wchodzą
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Przewodniczący, Sekretarz i Skarbnik. Przepisy o Zarządzie Stowarzyszenia stosuje się
odpowiednio.

Art. 16
Przewodniczący Koła Terenowego zobowiązany jest brać udział w posiedzeniach Zarządu
Stowarzyszenia. O terminie i miejscu posiedzenia Zarząd powiadamia go listownie, z co
najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem.

DZIAŁ IV
CZŁONKOSTWO
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 17
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
- Założycieli
- Zwyczajnych
- Wspierających
- Honorowych

Art. 18
Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba prawna oraz osoba fizyczna, która
ukończyła lat 16 i korzysta w pełni z praw obywatelskich, chyba że ograniczenie to wynika z
wieku tej osoby.
Art. 19
Członkami Stowarzyszenia nie mogą być osoby ubezwłasnowolnione częściowo lub
całkowicie oraz osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
Art. 20
Osoba, która nie ukończyła 18-go roku życia może zostać członkiem Stowarzyszenia tylko za
zgodą opiekuna ustawowego. Nie korzysta ona z czynnego i biernego prawa wyborczego do
władz Stowarzyszenia do momentu osiągnięcia pełnoletniości. Formę i treść zgody ustala
Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.
Art. 21
Osoby zagraniczne mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej mogą być członkami Stowarzyszenia pod warunkiem, że posiadają kartę stałego
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pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zezwolenie odpowiednich władz, chyba
że przepisy prawa w stosunku do tych osób obowiązku takiego nie przewidują.
Art. 22
Osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej może być tylko członkiem
Wspierającym lub Honorowym.
Art. 23
Statut Członka Założyciela przysługuje tylko osobom, które brały udział w posiedzeniu
założycielskim Stowarzyszenia.
Art. 24
Tytuł Członka Wspierającego i Honorowego nadaje Zarząd we własnym zakresie lub na
pisemny wniosek co najmniej 1/2 członków Stowarzyszenia, osobom które wspierają
Stowarzyszenie materialnie oraz niematerialnie lub w szczególny sposób zasłużyły się dla
powstania Stowarzyszenia lub realizacji jego zadań statutowych. Tytuł ten przysługuje także
osobom, które swoją postawą osobistą okazały przywiązanie do zasad, którymi kierują się
członkowie Stowarzyszenia. Nadanie tytułu przez Zarząd we własnym zakresie wymaga
zatwierdzenia w drodze uchwały przez najbliższe Walne Zebranie. Uchwała o treści
przeciwnej równoznaczna jest z wygaśnięciem członkostwa.
Rozdział II
NABYCIE I UTRATA CZŁONKOSTWA
1. NABYCIE CZŁONKOSTWA

Art. 25
Wpisanie na listę członków następuje w drodze decyzji Zarządu, na pisemny wniosek
zainteresowanego, poprzez złożenie deklaracji o przystąpieniu, a w przypadku osoby
nieletniej wraz ze zgodą opiekuna ustawowego oraz złożenie oświadczenia o niekaralności.
Treść i formę deklaracji o przystąpieniu oraz oświadczenia o niekaralności ustala Zarząd
Stowarzyszenia w drodze uchwały.
Art. 26
Osoba uzyskująca statut członka zobowiązana jest do wniesienia opłaty wpisowej. Wysokość
opłaty wpisowej ustalana jest corocznie przez Walne Zebranie.
Art. 27
Na wniosek Zarządu osoba ubiegająca się o członkostwo, a członek w każdym momencie
trwania członkostwa, zobowiązana jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności,
wystawione przez odpowiednie władze. Osoba działająca w imieniu osoby prawnej
zobowiązana jest, na wniosek Zarządu, przedstawić aktualny wypis z Krajowego Rejestru
Sądowego, potwierdzający jej umocowanie do złożenia deklaracji o przystąpieniu.
Pełnomocnik zobowiązany jest ponadto załączyć uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa.
Art. 28
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Decyzja Zarządu o wpisaniu na listę członków wymaga zatwierdzenia w drodze uchwały
przez najbliższe Walne Zebranie. Uchwała o treści przeciwnej równoznaczna jest z
wygaśnięciem członkostwa.
2. UTRATA CZŁONKOSTWA

Art. 29
Członkostwa ustaje w przypadku:
1) śmierci
2) likwidacji lub upadłości osoby prawnej lub jednostki nie posiadającej osobowości
prawnej
3) oświadczenia o wystąpieniu, złożonego na piśmie Zarządowi
4) cofnięcia zgody przez przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego członka
5) utraty praw publicznych, w wyniku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
6) częściowego lub całkowitego ubezwłasnowolnienia
7) wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy decyzji Zarządu
8) wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy orzeczenia Sądu Koleżeńskiego
9) wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy uchwały Walnego Zebrania
10) rozwiązania Stowarzyszenia
11) w innych przypadkach przewidzianych niniejszym statutem lub przepisami prawa

Rozdział III
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA

Art. 30
Członek Założyciel i Członek Zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, z zastrzeżeniami wynikającymi
ze statutu, ustawy lub orzeczenia sądowego
2) posiadać legitymację członkowską i nosić odznakę organizacyjną
3) brać udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia
4) korzystać z urządzeń i obiektów Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującym
regulaminem
5) ogłaszać swoje prace z pomocą Stowarzyszenia
6) wystawiać własne eksponaty w siedzibie lub placówkach muzealnych Stowarzyszenia
7) dokonywać dobrowolnych wpłat na rzecz Stowarzyszenia
Art. 31
Członek Wspierający i Członek Honorowy ma takie same prawa jak Członek Założyciel i
Członek Zwyczajny, poza prawem przewidzianym w pkt.1 artykułu poprzedzającego. Może
on jednak brać udział w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
Art. 32
Członek Założyciel i Członek Zwyczajny ma obowiązek:
1) swoją działalnością i postawą osobistą dbać o dobre imię Stowarzyszenia
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2)
3)
4)
5)

w miarę własnych możliwości realizować cele statutowe Stowarzyszenia
stosować się do postanowień statutu, uchwał, decyzji i regulaminów
dbać o majątek Stowarzyszenia
regularnie opłacać składki członkowskie

Art. 33
Członek Wspierający i Członek Honorowy zobowiązany jest do przestrzegania zasad
zawartych w pkt. 1-3 artykułu poprzedzającego oraz do dbania o powierzony mu majątek
Stowarzyszenia.
Art. 34
Członek Wspierający i Członek Honorowy zwolnieni są z regularnego opłacania składki
członkowskiej, chyba że zadeklarują opłacanie stałej składki określając jej wysokość i okresy
wpłaty. W każdym momencie mają prawo do zmiany jej wysokości lub terminów opłacania.
Obowiązek ustaje w momencie złożenia oświadczenia o zaprzestaniu opłacani składki.
Art. 35
Zarząd ma prawo zwolnić poszczególnych członków z obowiązku opłacania składki.
Art. 36
Stowarzyszenie ma prawo dochodzić zaległych składek członkowskich od Członków
Założycieli i Członków Zwyczajnych w postępowaniu przed sądami powszechnymi.

DZIAŁ V
WŁADZE STOWARZYSZENIA
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 37
Władzami Stowarzyszenia są:
1.Walne Zebranie
2.Zarząd
3.Komisja Rewizyjna
4.Sąd Koleżeński
Art. 38
Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają tylko Członkowie Założyciele i Członkowie
Zwyczajni, z zastrzeżeniami wynikającymi z niniejszego statutu, przepisu prawa lub
orzeczenia Sądu Koleżeńskiego lub sądu powszechnego.
Art. 39
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Jeżeli statut nie przewiduje inaczej wszystkie uchwały, decyzje i zalecenia zapadają zwykłą
większością głosów w głosowaniu jawnym.
Art. 40
W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa lub Przewodniczącego.
Art. 41
Sprawy niezastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia pozostają w zakresie kompetencji
Zarządu.
Art. 42
Władze Stowarzyszenia pochodzą z wyborów a ich kadencja trwa 2 lata, chyba że statut
niniejszy stanowi inaczej.
Art. 43
Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
Art. 44
Interpretacja uchwały należy do organu który ją wydał. Interpretacja uchwał Walnego
Zebrania należy do Zarządu, chyba że Walne Zebranie w drodze uchwały określi odmienną
interpretację.

2. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Art. 45
Walne Zebranie Członków, zwane dalej Walnym Zebraniem, jest najwyższą władzą
Stowarzyszenia.
Art. 46
Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Art. 47
Walne Zebranie podejmuje decyzje w formie uchwał i zaleceń.
Art. 48
Walne Zebranie odbywa się co najmniej raz w roku.
Art. 49
Zarząd zwołuje Walne Zebranie, zawiadamiając członków oraz inne osoby listem zwykłem
lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, z co najmniej 3 tygodniowym
wyprzedzeniem. W zawiadomieniu należy podać termin i miejsce zebrania oraz proponowany
porządek obrad.
Art. 50
Najpóźniej w dniu zebrania, ale przed otwarciem obrad, członkowie Stowarzyszenia oraz
osoby zaproszone mogą zgłaszać wnioski o rozszerzenie porządku obrad. W trakcie obrad
możliwe jest rozszerzenie ich porządku jedynie na wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby
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członków posiadających czynne prawo wyborcze. Przewodniczący ogłasza w tej sprawie
głosowanie.
Art. 51
Obrady Walnego Zebrania otwiera Prezes Zarządu i niezwłocznie zarządza wybór
Przewodniczącego oraz Sekretarza, spośród osób posiadających czynne i bierne prawo
wyborcze do władz Stowarzyszenia. Listę tych osób prowadzi Zarząd i jest zobowiązany
przedstawić ją do wglądu członkom Stowarzyszenia bezpośrednio przed głosowaniem.
Art. 52
Obrady Walnego Zebrania prowadzi Przewodniczący i jest zobowiązany wraz z osobami
biorącymi w nim udział do przestrzegania ich porządku.
Art. 53
Walne Zebranie dochodzi do skutku w przypadku obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby
członków posiadających czynne prawo wyborcze. W przeciwnym wypadku należy zwołać
Walne Zebranie w drugim terminie, ale nie później niż w ciągu 60 dni od dnia Walnego
Zebrania, które nie doszło do skutku.
Art. 54
Walne Zebranie dochodzi do skutku w drugim terminie w przypadku obecności co najmniej
1/4 ogólnej liczby członków posiadających czynne prawo wyborcze.
Art. 55
Na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków
Stowarzyszenia zwołuje się nadzwyczajne Walne Zebranie.
Art. 56
Wniosek Komisji Rewizyjnej oraz członków Stowarzyszenia powinien wskazywać przyczynę
oraz proponowany porządek obrad nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
Art. 57
Zarząd w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, z zachowaniem 2 tygodniowego
terminu wyprzedzenia, zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie, podając jego przyczynę i
proponowany porządek obrad.
Art. 58
W sprawach szczególnie ważnych Zarząd może zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie przy
pomocy innych dostępnych środków łączności, a w szczególności poprzez telefon, fax, email, z zachowaniem 3 dniowego terminu wyprzedzenia.
Art. 59
Jednakże w przypadku gdy zwykłe Walne Zebranie ma się odbyć w terminie 30 dni od dnia
zgłoszenia wniosku o zwołanie zebrania nadzwyczajnego, zebrania tego nie zwołuje się, a
jedynie rozszerza porządek obrad zebrania zwyczajnego.
Art. 60
Uchwały wprowadzone do porządku obrad, które normalnie byłyby rozpatrywane na zebraniu
nadzwyczajnym, dla swej ważności wymagają zachowania wymogów przewidzianych dla
uchwał podejmowanych na nadzwyczajnym Walnym Zebraniu.
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Art. 61
Najpóźniej w dniu odbycia Walnego Zebrania Zarząd oznaczy które punkty porządku obrad
wymagają dla swej ważności podjęcia uchwał w trybie przewidzianym dla zebrania
nadzwyczajnego.
Art. 62
Do obrad nadzwyczajnego Walnego Zebrania stosuje się regulacje dotyczące zebrania
zwykłego, chyba że niniejszy statut przewiduje inaczej.
Art. 63
Uchwały nadzwyczajnego Walnego Zebrania zapadają w pierwszym terminie większością 2/3
głosów w obecności co najmniej 1/2 członków posiadających czynne prawo wyborcze.
Art. 64
Uchwały nadzwyczajnego Walnego Zebrania zapadają w drugim terminie zwykłą
większością w obecności co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków posiadających czynne
prawo wyborcze.
Art. 65
Zmiana statutu, rozwiązanie Stowarzyszenia, odwołanie członka Zarządu, Komisji
Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz wykluczenie członka ze Stowarzyszenia wymaga
podjęcia uchwały większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej 3/4 ogólnej
liczby członków posiadających czynne prawo wyborcze.
Art. 66
Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być podjęta tylko łącznie z uchwałą o celu i
sposobie przeznaczenia jego majątku.

Art. 67
Członek wobec którego podejmowana jest uchwała o odwołaniu z funkcji we władzach
Stowarzyszenia lub o wykluczeniu ze Stowarzyszenia nie bierze udziału w głosowaniu, a jego
głosu nie oblicza się dla potrzeb ważności zebrania i uchwały.
Art. 68
Uchwały określone w artykule poprzedzającym podejmowane są w głosowaniu tajnym.
Uchwał tych nie można łączyć z innymi uchwałami.
Art. 69
Uchwałę o wykluczenie członka ze Stowarzyszenia umieszcza się na końcu porządku obrad.
Art. 70
Na wniosek 1/2 członków biorących udział w zebraniu i posiadających czynne prawo
wyborcze poszczególne uchwały mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym.
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Art. 71
Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
1) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia
2) przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego oraz dokonywanie oceny działalności tych organów
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
4) wybór Prezesa i członków Zarządu
5) wybór członków Komisji Rewizyjnej
6) wybór członków Sądu Koleżeńskiego
7) odwołanie członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego
8) zmiana statutu oraz regulaminów działania Stowarzyszenia
9) wykluczenie członka ze Stowarzyszenia
10) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną,
Sąd Koleżeński oraz członków Stowarzyszenia
11) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego
12) rozwiązanie Stowarzyszenia
13) podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych statutem

3. ZARZĄD

Art. 72
Zarząd składa się z 5-ciu członków wybieranych przez Walne Zebranie.
Wybór Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu odbywa się w oddzielnych głosowaniach.
Art. 73
Członków Zarządu wybiera się spośród osób posiadających czynne i bierne prawo wyborcze
do władz Stowarzyszenia i które wyraziły zgodę na kandydowanie.
Art. 73a
Członkiem zarządu nie może być osoba prawomocnie skazana wyrokiem za przestępstwo
umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

Art. 74
Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swojego grona 2-óch Wiceprezesów,
Sekretarza oraz Skarbnika i ustala swój plan działania.
Art. 75
Prezes Zarządu zobowiązany jest zwołać jego pierwsze posiedzenie najpóźniej w terminie 7
dni od daty wyboru pełnego składu Zarządu.
Art. 76
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na miesiąc.
Art. 77
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Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w razie jego braku jego funkcję pełni członek
najstarszy wiekiem.
Art. 78
Głosowania są jawne. Każdy członek Zarządu ma jeden głos. W przypadku równej liczby
głosów decyduje głos Prezesa lub osoby pełniącej jego funkcję.
Art. 79
Do ważności posiedzenia wymagana jest obecność co najmniej 3 członków Zarządu.
Art. 80
Zarząd wydaje decyzje i uchwały.
Art. 81
Do ważności oświadczeń woli w przedmiocie działalności Stowarzyszenia wymagane są
podpisy Prezesa Zarządu łącznie z jednym z Wiceprezesów Zarządu.
Do ważności oświadczeń woli związanych z rozporządzeniem majątkiem Stowarzyszenia lub
zaciągnięciem zobowiązań wymagany jest podpis Prezesa Zarządu łącznie z jednym z
Wiceprezesów Zarządu.
Art. 82
Transfer środków finansowych Stowarzyszenia w ramach posiadanych kont, subkont i lokat
bankowych, nie powodujące uszczuplenia tych środków ani swobody dysponowania nimi, dla
swej ważności wymaga jednoosobowego działania Prezesa Zarządu lub Skarbnika.
Opłaty związane z transferem środków finansowych Stowarzyszenia nie poczytuje się za
uszczuplenie tych środków jeśli nie przekraczają one kwoty 50 złotych.
Art. 83
Mandat członka zarządu wygasa w przypadku:
1) śmierci
2) upływu kadencji
3) zrzeczenia się mandatu
4) odwołania z funkcji członka przez Walne Zebranie
5) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo umyślne,
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
6) orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o zakazie sprawowania funkcji we władzach
Stowarzyszenia lub wykluczenia ze Stowarzyszenia
7) częściowego lub całkowitego ubezwłasnowolnienia
8) choroby trwającej dłużej niż 6 miesięcy, skutkującej brakiem możliwości
sprawowania funkcji
9) wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy uchwały Walnego Zebrania
10) rozwiązania Stowarzyszenia
11) w innych przypadkach przewidzianych niniejszym statutem lub przepisami prawa
Art. 84
Zrzeczenie się mandatu następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia pozostałym
członkom Zarządu.
Art. 85
W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, Prezes zwołuje nadzwyczajne Walne
Zebranie w celu uzupełnienia składu osobowego Zarządu.
Strona 12 z 18

Art. 86
W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu jego kompetencje przejmuje starszy
wiekiem Wiceprezes. W przypadku wygaśnięcia mandatu Skarbnika Zarząd wybiera na jego
funkcję innego członka ze swojego grona. Funkcje te pełnią oni do momentu uzupełnienia
składu osobowego Zarządu.
Art. 87
W przypadku wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Zarządu przed upływem kadencji
lub niemożności wyłonienia zgodnie ze statutem osób kierujących działaniem Zarządu lub
gdy wygasną mandaty więcej niż dwóch członków Zarządu Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej zarządza zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania, zachowując terminy
przewidziane niniejszym statutem.
Art. 88
W przypadku przewidzianym w artykule poprzedzającym wybór członków Zarządu odbywa
się według zasad przewidzianych dla zebrania zwyczajnego.
Art. 89
Mandat członków Zarządu wybranych w trybie art. 87 niniejszego statutu wygasa wraz z
upływem kadencji pozostałych członków zarządu, chyba że następuje wybór pełnego składu
Zarządu.
Art. 90
Funkcji Prezesa Zarządu nie można łączyć z funkcją Skarbnika.
Art. 91
Do zakresu działań Zarządu należą:
1) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i jego realizacja
2) uchwalanie planów działania Stowarzyszenia
3) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
4) wydawanie decyzji o nadaniu tytułu członka i wykluczeniu ze Stowarzyszenia
5) wykonywanie uchwał i zaleceń Walnego Zebrania oraz Komisji Rewizyjnej
6) uchwalanie regulaminów Stowarzyszenia
7) nadawanie odznak honorowych
8) interpretacja zapisów statutu

4. KOMISJA REWIZYJNA
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Art. 92
Komisja rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli i nadzoru Stowarzyszenia
Art. 93
Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób: Przewodniczącego i 2-óch członków.

Art. 94
Do Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy o Zarządzie.
Art. 95
Członek Komisji Rewizyjnej nie może:
a) łączyć funkcji członka Komisji Rewizyjnej z funkcją członka Zarządu
b) pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkiem Zarządu
c)być prawomocnie skazany wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe
Art. 96
Komisja Rewizyjna wydaje uchwały oraz zalecenia.
Art. 97
Do zadań Komisji Rewizyjnej należą:
1) sprawowanie stałej kontroli i nadzoru nad działalnością Zarządu pod względem
celowości, zgodności ze statutem, przepisami prawa oraz uchwałami i zaleceniami
Walnego Zebrania
2) zgłaszanie Zarządowi lub Walnemu Zebraniu zaleceń co do działalności władz
Stowarzyszenia
3) podejmowanie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi
4) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli nad wydatkowaniem środków
finansowych Stowarzyszenia
Art. 98
Uchwałę przewidzianą w pkt.3 artykułu poprzedzającego Komisja Rewizyjna podejmuje na
koniec każdego roku obrachunkowego oraz w momencie ustępowania Zarządu, niezależnie
od przyczyn ustąpienia.
Art. 99
Komisja rewizyjna wydaje uchwały oraz zalecenia uchwalone zwykłą większością głosów..
Uwagi mogą zgłaszać indywidualnie poszczególni jej członkowie.
Art. 100
Na koniec roku obrachunkowego Komisja rewizyjna składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie
ze swej działalności wraz z zaleceniami co do działalności władz Stowarzyszenia.
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5. SĄD KOLEŻEŃSKI

Art. 101
Sąd Koleżeński składa się z 3 osób.
Art. 102
Do Sądu Koleżeńskiego stosuje się odpowiednio przepisy o Zarządzie.
Art. 103
Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
Art. 104
Sąd Koleżeński wydaje orzeczenia w imieniu Stowarzyszenia oraz zalecenia.
Art. 105
Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należą:
1) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia powstałych w związku z
jego działalnością
2) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia, a jego władzami
3) rozpatrywanie skarg członków lub władz Stowarzyszenia związanych z działalnością
lub zachowaniem członka Stowarzyszenia niezgodnych ze statutem lub zasadami
współżycia społecznego
Art. 106
Orzeczenia zapadają większością głosów, po niejawnej naradzie członków Sądu.
Przegłosowany członek może zgłosić zdanie odrębne.
Art. 107
Posiedzenia Sądu są jawne, chyba że obie strony wnoszą o utajnienie rozprawy. Jednakże Sąd
może odmówić utajnienia rozprawy gdy uzna to za celowe. Na postanowienie Sądu nie
przysługuje zażalenie.
Art. 108
Terminy rozpraw wyznacza Przewodniczący Sądu biorąc pod uwagę wnioski stron w tym
względzie.
Art. 109
Postępowanie należy przeprowadzić w sposób zwięzły, ograniczając do minimum jego
przewlekłość.
Art. 110
Wnoszący sprawę do Sądu zobowiązany jest wnieść ją na piśmie wraz z uzasadnieniem do
Przewodniczącego. W piśmie powinien podać dowody na poparcie swych tez pod groźbą
utraty prawa do ich przedstawienia w terminie późniejszym.
Art. 111
Orzeczenia stają się prawomocne z dniem ich wydania.
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Art. 112
Na wniosek strony złożony najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia Sąd
sporządza uzasadnienie wyroku. Uzasadnienie wyroku podpisują wszyscy członkowie Sądu
Koleżeńskiego.

Art. 113
W terminie 14 dni od uprawomocnienia się orzeczenia strony mają prawo wnieść odwołanie
do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie składa się w formie pisemnej do
Przewodniczącego Sądu, który wraz z uzasadnieniem wyroku przesyła je Prezesowi Zarządu.
Art. 114
Przewodniczący Sądu zwróci wniosek gdy został on złożony po terminie.
Art. 115
Wniosek uważa się za złożony w terminie gdy strona nadała go w dniu upływu terminu w
placówce pocztowej.
Art. 116
Prezes Zarządu w terminie 30 dni zwołuje, z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem,
nadzwyczajne Walne Zebranie w celu rozpatrzenia odwołania.
Art. 117
Uchwała Walnego Zebrania zapada zwykłą większością głosów. Strony są wyłączone z
głosowania. Przed wydaniem uchwały walne Zebranie może wysłuchać strony, świadków
występujących w postępowaniu przed Sądem Koleżeńskim oraz członków Sądu.
Art. 118
Gdy stroną postępowania jest członek Sądu Koleżeńskiego lub z okoliczności sprawy wynika,
że mógłby nie zachować bezstronności, zostaje z mocy prawa wyłączony z postępowania i
zawiadamia o tym Zarząd. Zarząd w terminie 7 dni w drodze losowania uzupełnia skład
osobowy Sądu Koleżeńskiego spośród członków Stowarzyszenia posiadających czynne i
bierne prawo wyborcze, wyrażających chęć udziału w pracach Sądu jako jego członek.
Przepisy o wyborze członków Sądu Koleżeńskiego przez Walne Zebranie stosuje się
odpowiednio. Losowanie odbywa się poprzez umieszczenie kartek z nazwiskami w urnie
uniemożliwiającej identyfikację poszczególnych nazwisk i wybór jednej z nich. Losowanie
jest jawne.
Art. 119
Członek Sądu wybrany w myśl artykułu poprzedzającego pełni swoją funkcję tylko na czas
trwania postępowania. W przypadku wyłączenia Przewodniczącego Sądu uzupełniony skład
wybiera ze swojego grona Przewodniczącego na czas trwania postępowania.
Art. 120
Wyłączony członek Sądu po zakończeniu postępowania obejmuje swoją funkcję, chyba że co
innego wynika z orzeczenia Sądu.
Art. 121
Karami statutowymi są:
1) upomnienie
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2)
3)
4)
5)
6)

nagana
odebranie odznaki honorowej
zawieszenie w prawach członka od 1 miesiąca do 1 roku
zakaz sprawowania funkcji we władzach Stowarzyszenia od 3 miesięcy do lat dwóch
wykluczenie ze Stowarzyszenia

Art. 122
Skład Sądu może się zmieniać w trakcie rozprawy, jednakże orzeczenie musi zapaść w
składzie przed którym odbywa się bezpośrednia rozprawa przed wydaniem orzeczenia.
Art. 123
Nie podlega karze członek jeśli pomiędzy jego działaniem lub zachowaniem, a złożeniem
skargi przez stronę przeciwną minęły 3 miesiące licząc od dnia kiedy strona skarżąca
powzięła informację o działaniu lub zachowaniu.
Art. 124
Jednakże każdorazowo nie podlega karze członek pomiędzy którego działaniem lub
zachowaniem a złożeniem skargi minął 1 rok.
Ar. 125
Na koniec każdego roku obrachunkowego Sąd Koleżeński składa Walnemu Zebraniu
Członków sprawozdanie ze swojej działalności. W sprawozdaniu może przedstawiać
zalecenia w związku z działalnością własną.

DZIAŁ VI
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

Art. 126
Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości, środki finansowe, papiery
wartościowe, prawa autorskie i pokrewne.
Art. 127
Dochody Stowarzyszenia stanowią:
1) składki członkowskie
2) spadki, zapisy i darowizny
3) dotacje i subwencje
4) dochody z majątku Stowarzyszenia
5) dochody z działalności gospodarczej
6) inne dochody
Art. 127a .
Zabronione jest:
1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
stosunku do jego członków. Członków organów lub pracowników praz osób, z
którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają
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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 ich majątku na rzecz ich 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 na rzecz członków, członków organów lub
pracowników wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego
4) 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

Art. 128
Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenia, w przypadku braku regulacji w
niniejszym statucie, ustala Zarząd.
Art. 129
W przypadku uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje likwidatora,
ustalając równocześnie cel na który należy przekazać majątek Stowarzyszenia.

DZIAŁ VII
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Art. 130
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia przez odpowiedni organ
państwowy.
Art. 131
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
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