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Statut 
Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich 

 
ROZDZIAŁ I   

Postanowienia ogólne  
   

§ 1 
Stowarzyszenie Rodów Grodzieńskich, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na mocy 
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie niniejszego statutu. 
 

§ 2                                                                                                                             
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa. 
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (RP) 

oraz poza jej granicami.  
3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

 
§ 3 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia 
swych spraw może zatrudniać pracowników.  
 

§ 4 
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci oraz posiadać znak graficzny na zasadach 
określonych w przepisach szczegółowych.  
 

§ 5 
Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe może powoływać oraz być członkiem innych 
organizacji krajowych i międzynarodowych, w granicach prawnie określonych. 
 

ROZDZIAŁ II 
Cele i sposoby działania  

   
§ 6 

Celem Stowarzyszenia jest: 
1. Propagowanie historii Grodzieńszczyzny i Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 
2. Odtwarzanie historii poszczególnych rodów zamieszkujących historyczne obszary 

Grodzieńszczyzny i Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 
3. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji rodowej pośród potomków rodów 

kresowych żyjących współcześnie. 
4. Dążenie do  rozwoju lokalnych społeczności  pochodzenia polskiego 

zamieszkujących dawne obszary Grodzieńszczyzny, znajdujące się poza granicami 
RP. 

5. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

6. Propagowanie genealogii kresowej. 
7. Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego. 
8. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 
9. Działalność charytatywna. 
10. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. 
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11. Działalność na rzecz integracji cudzoziemców. 
12. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. 
13. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 
gospodarczej. 

14. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, w tym edukacja pozaszkolna, oświata  
i wychowanie. 

15. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. 
16. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 
17. Działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego. 
18. Działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa. 
19. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,  

a także działania wspomagające rozwój demokracji. 
20. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami. 
21. Promocja i organizacja wolontariatu. 
22. Pomoc Polonii i Polakom za granicą. 
23. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. 

 
§ 7 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1) Gromadzenie i przetwarzanie informacji historycznych (źródłowych)  

o Grodzieńszczyźnie i Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 
2) Gromadzenie i przetwarzanie informacji genealogicznych o rodach grodzieńskich  

i innych przynależnych historycznie do Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 
3) Dokumentowanie i analizowanie zasobów w zakresie genealogii rodów, 

legitymowania szlachectwa i historii obszarów Grodzieńszczyzny oraz 
Rzeczpospolitej Obojga Narodów w archiwach, w szczególności: polskich, 
rosyjskich, białoruskich, litewskich, łotewskich i ukraińskich. 

4) Indeksowanie zasobów archiwalnych (państwowych, kościelnych i prywatnych) 
w zakresie ksiąg metrykalnych wszelkich wyznań, dotyczących 
Grodzieńszczyzny i Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 

5) Prace badawczo-rozwojowe związane z realizacją celów statutowych. 
6) Działalność informacyjną, konsultacyjną i wydawniczą. 
7) Współpracę z organizacjami pozarządowymi, administracją publiczną, 

podmiotami sektora biznesu oraz lokalnymi liderami w zakresie zadań 
statutowych. 

8) Organizowanie warsztatów, wystaw, seminariów, szkoleń, konferencji itp. 
działań. 

9) Organizowanie form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. 
10) Organizowanie festynów, balów charytatywnych. 
11) Propagowanie w mediach treści z obszaru będącego w centrum zainteresowania 

Stowarzyszenia i informowanie o jego działalności statutowej. 
12) Organizowanie i prowadzanie imprez sportowych, rekreacyjnych, promocyjnych, 

regionalnych i okolicznościowych. 
13) Organizację imprez kulturalnych, oświatowych, turystycznych oraz pozyskiwanie 
środków finansowych na wspieranie, propagowanie i organizowanie tych imprez. 

14) Udział w imprezach okolicznościowych, akcjach dobroczynnych i innych 
wydarzeniach, których cele wpisują się w cele statutowe Stowarzyszenia. 
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15) Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia, m.in. Poprzez 
aktywność kulturalną, rekreacyjną, sportową i towarzyską. 

16) Dokształcanie członków Stowarzyszenia oraz członków ich rodzin w celu 
ułatwienia działalności statutowej. 

17) Opracowywanie projektów i programów służących realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenia. 

2. Działalność stowarzyszenia w całości będzie finansowana przez stowarzyszenie. 
 

§8 
Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego jest: 

1. Gromadzenie i przetwarzanie informacji historycznych (źródłowych)  
o Grodzieńszczyźnie i Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 

2. Gromadzenie i przetwarzanie informacji genealogicznych o rodach grodzieńskich  
i innych przynależnych historycznie do Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 

3. Dokumentowanie i analizowanie zasobów w zakresie genealogii rodów, 
legitymowania szlachectwa i historii obszarów Grodzieńszczyzny oraz 
Rzeczpospolitej Obojga Narodów w archiwach, w szczególności: polskich, 
rosyjskich, białoruskich, litewskich, łotewskich i ukraińskich. 

4. Indeksowanie zasobów archiwalnych (państwowych, kościelnych i prywatnych) w 
zakresie ksiąg metrykalnych wszelkich wyznań, dotyczących Grodzieńszczyzny i 
Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 

5. Prace badawczo-rozwojowe związane z realizacją celów statutowych. 
6. Działalność informacyjną, konsultacyjną i wydawniczą. 
7. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, administracją publiczną, podmiotami 

sektora biznesu oraz lokalnymi liderami w zakresie zadań statutowych. 
8. Organizowanie warsztatów, wystaw, seminariów, szkoleń, konferencji itp. działań. 
9. Organizowanie form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. 
10. Organizowanie festynów, balów charytatywnych. 
11. Propagowanie w mediach treści z obszaru będącego w centrum zainteresowania 

Stowarzyszenia i informowanie o jego działalności statutowej. 
12. Organizowanie i prowadzanie imprez sportowych, rekreacyjnych, promocyjnych, 

regionalnych i okolicznościowych. 
13. Organizację imprez kulturalnych, oświatowych, turystycznych oraz pozyskiwanie 
środków finansowych na wspieranie, propagowanie i organizowanie tych imprez. 

14. Udział w imprezach okolicznościowych, akcjach dobroczynnych i innych 
wydarzeniach, których cele wpisują się w cele statutowe Stowarzyszenia. 

15. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia, m.in. poprzez 
aktywność kulturalną, rekreacyjną, sportową i towarzyską. 

16. Dokształcanie członków Stowarzyszenia oraz członków ich rodzin w celu ułatwienia 
działalności statutowej. 

 
§9 

Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego jest: 
1. Gromadzenie i przetwarzanie informacji historycznych (źródłowych)  

o Grodzieńszczyźnie i Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 
2. Gromadzenie i przetwarzanie informacji genealogicznych o rodach grodzieńskich  

i innych przynależnych historycznie do Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 
3. Dokumentowanie i analizowanie zasobów w zakresie genealogii rodów, 

legitymowania szlachectwa i historii obszarów Grodzieńszczyzny oraz 
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Rzeczpospolitej Obojga Narodów w archiwach, w szczególności: polskich, 
rosyjskich, białoruskich, litewskich, łotewskich i ukraińskich. 

4. Indeksowanie zasobów archiwalnych (państwowych, kościelnych i prywatnych) w 
zakresie ksiąg metrykalnych wszelkich wyznań, dotyczących Grodzieńszczyzny i 
Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 

5. Prace badawczo-rozwojowe związane z realizacją celów statutowych. 
6. Działalność informacyjną, konsultacyjną i wydawniczą. 
7. Organizowanie warsztatów, wystaw, seminariów, szkoleń, konferencji itp. działań. 
8. Organizowanie form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. 
9. Organizowanie festynów, balów charytatywnych. 
10. Organizowanie i prowadzanie imprez sportowych, rekreacyjnych, promocyjnych, 

regionalnych i okolicznościowych. 
11. Organizację imprez kulturalnych, oświatowych, turystycznych oraz pozyskiwanie 
środków finansowych na wspieranie, propagowanie i organizowanie tych imprez. 

12. Udział w imprezach okolicznościowych, akcjach dobroczynnych i innych 
wydarzeniach, których cele wpisują się w cele statutowe Stowarzyszenia 

 
ROZDZIAŁ III   

Członkowie, ich prawa i obowiązki  
   

§ 10 
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:  

1) zwyczajnych; 
2) wspierających; 
3) honorowych. 

2. Członkami Stowarzyszenia mogą być: 
1) osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem 

wspierającym Stowarzyszenia; 
2) obywatele polscy oraz cudzoziemcy mający pełną zdolność do czynności 

prawnych i niepozbawieni praw publicznych, pragnący urzeczywistniać cele 
Stowarzyszenia; 

3) małoletni w wieku od 16. do 18. lat, którzy mają ograniczoną zdolność do 
czynności prawnych i mogą korzystać z czynnego i biernego prawa 
wyborczego z tym, że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o 
pełnej zdolności do czynności prawnych; 

4) małoletni poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych, według zasad 
określonych w statucie, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych 
zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa 
wyborczego do władz Stowarzyszenia. 

 
§ 11 

1. Przyjęcia lub nieprzyjęcia w poczet nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą 
podjętą w ciągu 30. dni od daty złożenia deklaracji członkowskiej.  

2. O podjętej decyzji zainteresowany winien być zawiadomiony w każdy skuteczny 
sposób w ciągu 7 dni od daty podjęcia uchwały. 

3. W przypadku nie przyjęcia zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, należy 
powiadomić na piśmie. 
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§ 12 
1. Członek zwyczajny ma prawo: 

1) głosu w sprawach Stowarzyszenia; 
2) udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia; 
3) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia; 
4) zgłaszania postulatów wobec władz Stowarzyszenia; 
5) do otrzymywania wszystkich informacji dotyczących działalności 

Stowarzyszenia; 
6) noszenia odznaki Stowarzyszenia, o ile taka jest ustanowiona; 
7) posługiwania się znakiem graficznym Stowarzyszenia w sprawach związanych  

z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia, o ile takie jest ustanowione. 
2. Członek zwyczajny ma obowiązek: 

1) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz 
Stowarzyszenia; 

2) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz czynnego 
udziału w pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie; 

3) regularnego uiszczania składek członkowskich; 
4) uczestniczenia w obradach Walnego Zebrania Członków. 

 
§ 13 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba prawna lub fizyczna 
uznająca cele Stowarzyszenia, która chce wspomagać jego działalność statutową, 
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów 
Stowarzyszenia. 

2. Osoba prawna zamierzająca zostać członkiem wspierającym Stowarzyszenia 
deklaruje w deklaracji członkowskiej zgodę na uiszczanie składek członkowskich 
ustalonych dla osób prawnych uchwałą Zarządu. 

3. Osoba fizyczna zamierzająca zostać członkiem wspierającym Stowarzyszenia 
deklaruje w deklaracji członkowskiej zakres pomocy rzeczowej lub merytorycznej  
w realizacji celów Stowarzyszenia i jest zwolniona z obowiązku uiszczania składki 
członkowskiej. 

4. Członkowie wspierający nie posiadają prawa biernego oraz czynnego prawa 
wyborczego. 

5. Członek wspierający ma prawo: 
1) brać udział w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym; 
2) uczestniczenia w obradach Walnego Zebrania Członków bez prawa głosu; 
3) udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia; 
4) zgłaszania postulatów wobec władz Stowarzyszenia; 
5) do otrzymywania wszystkich informacji dotyczących działalności 

Stowarzyszenia; 
6) noszenia odznaki Stowarzyszenia, o ile taka jest ustanowiona; 
7) posługiwania się znakiem graficznym Stowarzyszenia w sprawach związanych  

z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia, o ile takie jest ustanowione. 
6. Członek wspierający ma obowiązek: 

1) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia; 
2) regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń; 
3) przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji. 
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§ 14 
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać  osoba fizyczna, mająca pełną 

zdolność do czynności prawnych oraz pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia, 
która: 
1) wniosła wybitny wkład w rozwój Stowarzyszenia; 
2) jest autorytetem w dziedzinach wiedzy związanych z przedmiotem działalności 

prowadzonej przez Stowarzyszenie, posiadająca w tym zakresie znaczne 
doświadczenie i osiągnięcia. 

2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu lub 
5 członków Stowarzyszenia. 

3. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, 
mogą jednak brać udział z głosem doradczym w zebraniach statutowych władz 
Stowarzyszenia. 

4. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku uiszczania składek członkowskich 
5. Członek honorowy ma prawo: 

1) brać udział w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym; 
2) uczestniczenia w obradach Walnego Zebrania Członków bez prawa głosu; 
3) udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia; 
4) zgłaszania postulatów wobec władz Stowarzyszenia; 
5) do otrzymywania wszystkich informacji dotyczących działalności 

Stowarzyszenia; 
6) noszenia odznaki Stowarzyszenia, o ile taka jest ustanowiona; 
7) posługiwania się znakiem graficznym Stowarzyszenia w sprawach związanych 

z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia, o ile takie jest ustanowione. 
6. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania statutu i uchwał władz 

Stowarzyszenia. 
 

§ 15 
1. Odmowa przyjęcia oraz pozbawienie członkostwa następuje na piśmie wraz ze 

wskazaniem przyczyn.  
2. W razie odmowy przyjęcia na członka Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa, 

zainteresowany ma prawo w terminie 30. dni od daty jej doręczenia złożyć na ręce 
Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Zebranie rozpatruje odwołanie 
w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania Członków jest 
ostateczne. 

 
§ 16 

1. Utrata członkostwa następuje na skutek:  
1) śmierci członka; 
2) utraty osobowości prawnej przez osoby prawne; 
3) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu; 
4) wykluczenia przez Zarząd z powodu:  

a) łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia; 
b) notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia;  
c) niepłacenia składek za okres pół roku; 
d) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu. 
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ROZDZIAŁ IV   
Władze Stowarzyszenia  

  
§ 16 

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

 
§ 17 

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa 
się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. 
 

§ 18 
1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów 

przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, 
chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. 

2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia mogą być podejmowane w formie 
elektronicznej, poprzez rozesłanie projektu uchwały e-mailem do wszystkich 
członków władzy. Uchwałę uznaje się za podjętą, gdy większość zagłosuje „za”, 
niezależnie od ilości oddanych głosów, w terminie określonym przez 
rozsyłającego projekt. 

 
§ 19 

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni. 
2) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni 

goście. 
 

§ 20 
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 
2. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd.  
3. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest 

zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 
pisemny wniosek co najmniej 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.  

4. Termin i miejsce obrad zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zebrania 
Członków Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, w każdy skuteczny 
sposób co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. 

 
 

§ 21 
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają bezwzględną większością głosów 

bez określania wymaganej liczby członków. 
2. Do kompetencji Walnego Zebrania należą w szczególności:  

1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia; 
2) uchwalanie zmian statutu; 
3) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
4) rozpatrywanie informacji z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
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5) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń 
na rzecz Stowarzyszenia; 

6) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego; 
7) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków 

Stowarzyszenia lub jego władze; 
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu; 
9) podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i 

międzynarodowych organizacji oraz delegowania członków Stowarzyszenia do 
tych organizacji; 

10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego 
majątku. 

 
§ 22 

1. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie  
z uchwałami Walnego Zebrania Członków. 

2. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz upoważniony jest każdy członek 
Zarządu.  

3. Do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest 
dwóch członków Zarządu.  

 
§ 23 

1. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 5 osób, w tym: Prezes, Wiceprezes, Skarbnik i/lub 
Sekretarz i/lub Członek Zarządu, których wybiera Walne Zebranie Członków.  

2. W razie, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu (m.in. z powodu rezygnacji członka, 
śmierci) w czasie trwania kadencji uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze 
kooptacji, której dokonują pozostali członkowie. Kadencja takiej osoby kończy się 
razem z kadencją Zarządu. Kooptacja może dotyczyć maksymalnie połowy składu.
  

§ 24 
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.  
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes.  

 
§ 25 

Do kompetencji Zarządu należą:  
1. Realizacja celów Stowarzyszenia.  
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków. 
3. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia. 
4. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku 

Stowarzyszenia. 
5. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.  
6. Przyjmowanie i skreślanie członków. 
7. Bieżące kierowanie działalnością Stowarzyszenia. 
8. Wykonywanie wszelkich spraw wynikających z kodeksu pracy, kodeksu cywilnego, 

wolontariatu w stosunku do osób świadczących pracę oraz działania na rzecz 
stowarzyszenia. 

9. Zatwierdzanie sprawozdania merytorycznego oraz finansowego, o ile przepisy tego 
wymagają. 

10. Mogą być tworzone komisje: 
1) komisje działają w oparciu o zatwierdzone przez Zarząd regulaminy komisji; 
2) w skład komisji mogą wchodzić zespoły zagadnieniowe; 
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3) każda powołana komisja lub zespół może składać się dowolnej ilości 
członków; 

4) komisją kieruje Przewodniczący Komisji, zespołem kieruje Kierownik 
Zespołu. 

 
§ 26 

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 
Stowarzyszenia.  

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym Przewodniczącego, wybieranych 
przez Walne Zebranie Członków. 

2. W razie, gdy skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu (m.in. z powodu 
rezygnacji członka, śmierci) w czasie trwania kadencji uzupełnienie jej składu 
może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali jej członkowie. 
Kadencja takiej osoby kończy się razem z kadencją Komisji Rewizyjnej. 
Kooptacja może dotyczyć maksymalnie połowy składu. 

 
§ 27 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  
1. Kontrolowanie działalności Zarządu.  
2. Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków. 
3. Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków  

oraz zebrania Zarządu. 
4. Składanie informacji ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 

 
§ 28 

Członkowie Komisji Rewizyjnej: 
1. nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu,  
2. nie mogą również pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim,  

we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 
podległości służbowej; 

3. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej 
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;  

4. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej zwrot 
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

 
ROZDZIAŁ V 

Maj ątek i fundusze 

 
§ 29 

Majątek Stowarzyszenia stanowią: 
1. składki członkowskie, 
2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki 

publiczne, 
3. dochody z majątku Stowarzyszenia i dochody z kapitału (jak odsetki, lokaty), 
4. dotacje, środki z funduszy publicznych, granty, 
5. rzeczy ruchome i nieruchome. 
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§ 30 

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

2. Rok obrotowy trwa od 01 stycznia do 31 grudnia. 
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia 

podejmuje Zarząd.  
 

§ 31 
Stowarzyszenie nie ma prawa do:  

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia  
w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób,  
z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim 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 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 to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze 
statutowego celu stowarzyszenia. 

4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy 
oraz ich osoby bliskie. 

 

ROZDZIAŁ VI 

Postanowienia końcowe 

 
§ 32 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje 
Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co 
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 
 

§ 33 
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa 
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 
 
 


