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STATUT STOWARZYSZENIA ATMA 
                                

tekst jednolity 
po uchwaleniu zmian przez  

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Atma  
w  dniu 3.08.2018 r. 

 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
Art. 1. 

Stowarzyszenie, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, nosi nazwę „Stowarzyszenie Atma”. 
 

Art. 2. 
Siedzibą Stowarzyszenia jest Białystok. 
 

Art. 3. 
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony. 
 

Art. 4. 
Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 
 

Art. 5. 
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 
2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o 

stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu. 
 

Art. 6. 
1. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków i może  

zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw. 
2. Stowarzyszenie w zakresie realizacji swych celów może współpracować z jednostkami 

samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej, osobami prawnymi i 
osobami fizycznymi. 

3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym 
samym lub podobnym profilu działania. 

 
Art. 7. 

Stowarzyszenie może używać własnego znaku graficznego, którego wzór ustala Walne 
Zebranie Członków oraz pieczęci, których wzór ustala Zarząd. 
 
 

Rozdział II 
Cele i sposoby działania 

 
Art. 8. 

Celem Stowarzyszenia jest: 
 
1. Działalność edukacyjna, oświatowa i wychowawcza w zakresie ochrony i promocji 

zdrowia, upowszechnianie idei zdrowego stylu życia oraz rozwoju duchowego dla 
osiągnięcia równowagi wewnętrznej, 

2. Działalność edukacyjna, oświatowa i wychowawcza w zakresie poszanowania i ochrony 
środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

3. Działalność charytatywna i pomoc społeczna na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej 
w celu wyrównywania szans tych osób, współpraca ludzi ponad podziałami w celu 
pomocy innym ludziom, 
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4. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami różnych kultur, wymiana doświadczeń kulturowych w celu eliminacji 
podziałów międzyludzkich: kulturowych, religijnych, politycznych, społecznych etc. 

5. Promocja i organizacja wolontariatu. 
 

Art. 9. 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

 
1. organizowanie spotkań, wykładów, kursów, szkoleń i imprez, 
2. organizowanie i koordynacja międzynarodowej wymiany osób/grup,   
3. propagowanie i wdrażanie programów szkoleniowych, pomocowych, terapeutycznych, 

resocjalizacyjnych, 
4. wspieranie i inicjowanie różnych form pomocy osobom/grupom potrzebującym, 
5. organizowanie akcji charytatywnych, 
6. tworzenie i prowadzenie placówek edukacyjno-szkoleniowych, 
7. działalność wydawniczą, 
8. nawiązywanie kontaktów i współpracę z organizacjami i instytucjami o podobnych celach 

w Polsce oraz w innych krajach. 
 
 

Rozdział III 
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki 

 
Art. 10. 

1. Stowarzyszenie tworzą: 
1) członkowie zwyczajni, 
2) członkowie wspierający, 
3) członkowie honorowi. 

2. Członkami Stowarzyszenia mogą zostać nie pozbawieni praw publicznych i mający pełną 
zdolność do czynności prawnych obywatele polscy.  

3. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z biernego 
i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. 

4. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do 
Stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków oraz 
bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. 

 

 
Członkowie zwyczajni 

 
Art. 11. 

 
1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która spełnia odnośne wymogi  z 

art. 10 ust. 2, 3, 4. 
2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje uchwałą Zarządu, podjętą na 

pisemny wniosek osoby zainteresowanej, zawierający oświadczenie o spełnieniu 
odnośnych wymogów Statutu i zobowiązanie do przestrzegania Statutu.   

3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych, osoba zainteresowana ma 
prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty 
doręczenia uchwały Zarządu. Decyzja Walnego Zebrania Członków podjęta w wyniku 
takiego odwołania jest ostateczna. 
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Art. 12. 
1. Członek zwyczajny ma prawo: 

1) uczestniczyć w obradach Walnego Zebrania Członków z głosem stanowiącym, 
2) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, 
3) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie spotkaniach, szkoleniach, 

konferencjach, kursach i seminariach,  
4) występować do wszystkich władz Stowarzyszenia ze skargami i wnioskami, 
5) oceniać działalność wszystkich władz Stowarzyszenia na forum wewnątrz-

organizacyjnym. 
2. Członek zwyczajny ma obowiązek: 

1) przestrzegać Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia, 
2) opłacać regularnie składki członkowskie, 
3) działać społecznie na rzecz Stowarzyszenia, aktywnie uczestnicząc w jego pracach, 
4) dbać o dobre imię Stowarzyszenia, 
5) powiadomić Zarząd o każdorazowej zmianie adresu do korespondencji. 

 
 

Członkowie wspierający 
 

Art. 13. 
1. Członkiem wspierającym może zostać:  

1) osoba fizyczna, która spełnia odnośne wymogi  z art. 10 ust. 2, 3, 4, 
2) osoba prawna lub  
3) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,  
bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która jest  
zainteresowana działalnością Stowarzyszenia oraz wspiera Stowarzyszenie pomocą 
finansową, rzeczową, merytoryczną  lub  organizacyjną. 

2. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje uchwałą Zarządu podjętą na 
pisemny wniosek osoby zainteresowanej zawierający oświadczenie o spełnieniu 
odnośnych wymogów Statutu i zobowiązanie do przestrzegania Statutu. 

3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków wspierających, osoba zainteresowana ma 
prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty 
doręczenia uchwały Zarządu. Decyzja Walnego Zebrania Członków podjęta w wyniku 
takiego odwołania jest ostateczna. 

 
Art. 14. 

1. Członek wspierający ma prawa określone w art. 12 ust. 1 pkt. 3, 4, 5 a ponadto może 
uczestniczyć w obradach Walnego Zebrania Członków z prawem wyrażania opinii. 

2. Członek wspierający ma obowiązki określone w art. 12 ust. 2 pkt 1, 3, 4, 5. 
 
 

Członkowie honorowi 
 

Art. 15. 
1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna: 

1) która spełnia odnośne wymogi z art. 10 ust. 2, 3, 4,    
2) która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia 
3) odnośnie której co najmniej 10 członków zwyczajnych wystąpiło na piśmie do 

Zarządu z wnioskiem o nadanie tytułu członka honorowego. 
2. Tytuł członka honorowego nadaje Zarząd w drodze uchwały. 
3. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich. 
4. Członek honorowy ma prawa określone w art. 12 ust. 1 pkt. 3, 4, 5 a ponadto może 

uczestniczyć w obradach Walnego Zebrania Członków z prawem wyrażania opinii. 
5. Członek honorowy ma obowiązki określone w art. 12 ust. 2 pkt 1, 3, 4, 5.  
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Wygaśnięcie członkostwa 
 

Art. 16. 
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1) rezygnacji z członkostwa zgłoszonej Zarządowi na piśmie, 
2) skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich 

przez okres przekraczający 6 miesięcy, 
3) wykluczenia członka ze Stowarzyszenia za nieprzestrzeganie Statutu, uchwał władz 

Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia, 
4) utraty przez członka zdolności do czynności prawnych, 
5) śmierci członka, będącego osobą fizyczną, 
6) likwidacji członka będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, 
7) rozwiązania Stowarzyszenia. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 2 i 3 stwierdzenie ustania członkostwa w 
Stowarzyszeniu następuje uchwałą Zarządu, z pisemnym uzasadnieniem jego 
przyczyny.  

3. Członek wykluczony lub skreślony w trybie określonym w ust. 2, ma prawo wniesienia 
odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały 
Zarządu. Decyzja Walnego Zebrania Członków podjęta w wyniku takiego odwołania jest 
ostateczna. 

4. Do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zebranie Członków członek wykluczony lub 
skreślony w trybie określonym w ust. 2 zachowuje uprawnienia określone w art. 12 ust. 
1, a uchwała Zarządu nie podlega wykonaniu. 
 

Rozdział IV 
Władze Stowarzyszenia 

 
Art. 17. 

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

 
Walne Zebranie Członków 

 
Art. 18. 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.  
2. Członkowie nie mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków oraz wykonywać 

prawa głosu przez pełnomocników bądź przedstawicieli. 
3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do 

właściwości innych władz Stowarzyszenia, a w szczególności: 
1) uchwalanie zmian statutu, 
2) wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia, 
3) uchwalanie głównych kierunków rozwoju Stowarzyszenia, 
4) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia i sprawozdań 

Komisji Rewizyjnej za każdy rok obrotowy oraz zatwierdzanie tych sprawozdań,  
5) udzielanie członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej absolutorium z wykonania przez 

nich obowiązków w każdym roku obrotowym, 
6) ustalanie wysokości składek członkowskich, 
7) ustalanie wzoru znaku graficznego Stowarzyszenia, 
8) rozwiązanie Stowarzyszenia i przeznaczenie majątku pozostałego po 

przeprowadzeniu likwidacji Stowarzyszenia, 
9) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego 

władze, 
10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu. 
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Art. 19. 

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po 

upływie każdego roku obrotowego.  
3. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinno być w 

szczególności: 
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania z działalności Komisji 

Rewizyjnej, 
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania merytorycznego  

z działalności Stowarzyszenia sporządzonego przez Zarząd, 
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego 

Stowarzyszenia sporządzonego przez Zarząd, 
4) udzielanie członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej absolutorium z wykonania przez 

nich obowiązków w mijającym roku obrotowym, 
5) wybór władz Stowarzyszenia, 
6) uchwalanie głównych kierunków rozwoju Stowarzyszenia, 
7) ustalanie wysokości składek członkowskich. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się w przypadkach,  
gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania zebrań uznają to  
za wskazane. 

 
Art. 20. 

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd. 
2. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, jeżeli 

Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w art. 19 ust. 2, oraz Nadzwyczajnego 
Walnego Zebrania Członków, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła 
zebrania w terminie czterech tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez 
Komisję Rewizyjną lub jeżeli Zarząd nie zwoła zebrania w terminie czterech tygodni od 
dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez 1/3 liczby członków zwyczajnych zgodnie 
z ust. 3. 

3. 1/3 liczby członków zwyczajnych może żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego 
Zebrania Członków. 

 
Art. 21. 

1. Walne Zebranie Członków zwołuje się zawiadomieniem wysłanym co najmniej dwa 
tygodnie przed terminem Zebrania w jeden z następujących sposobów: listami 
poleconymi na ostatnio wskazany adres do korespondencji, pocztą elektroniczną na 
ostatnio wskazany adres email, sms-em na ostatnio wskazany numer telefonu lub 
doręczonym osobiście za potwierdzeniem odbioru.    

2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w art. 12 ust. 2 pkt. 5 każde pismo 
kierowane do członka Stowarzyszenia pozostawia się w dokumentach Stowarzyszenia 
ze skutkiem doręczenia.  

3. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zebrania oraz szczegółowy 
porządek obrad. 

4. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu należy wskazać istotne elementy treści 
proponowanych zmian. 

5. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że za jej 
podjęciem głosowała bezwzględna większość wszystkich członków zwyczajnych 
Stowarzyszenia. 

6. Uchwałę można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Walnego Zebrania 
Członków, jeżeli za jej podjęciem głosowała bezwzględna większość wszystkich 
członków zwyczajnych Stowarzyszenia.        
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Art. 22. 
1. Walne Zebranie Członków wybiera Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania. 
2. Przewodniczący i Sekretarz Zebrania wybierani są w głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów obecnych członków. 
 

Art. 23. 
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej 1/2 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, jeżeli Statut nie 
stanowi inaczej. 

2. Głosowanie jest jawne. 
3. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków 

władz lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach 
osobowych. 

4. Z Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół podpisany przez 
Przewodniczącego i Sekretarza sporządzającego protokół.  

5. W protokole należy:  
1) stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zebrania Członków i jego  zdolność do 

powzięcia uchwał, 
2) wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone 

sprzeciwy, 
3) dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Zebrania, 
4) dołączyć dowody zwołania Zebrania.  

6. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo wglądu do protokołów Walnego Zebrania 
Członków.  
 

Zarząd 
 

Art. 24. 
1. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie. 
2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym Prezesa. 
3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. 
4. Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia za pełnioną funkcję. 
5. Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie Członków w następujący sposób: 

1) zgłaszani są kandydaci na Prezesa Zarządu, a następnie odbywa się głosowanie 
na nich. Na Prezesa Zarządu wybrana zostaje osoba, która uzyskała największą 
liczbę głosów, 

2) zgłaszani są kandydaci na pozostałych członków Zarządu, a następnie odbywa się 
głosowanie na nich. Na członków Zarządu wybrane zostają kolejno osoby z 
największą uzyskaną liczbą głosów; w przypadku równości głosów przeprowadza 
się dodatkowe głosowanie. 

6. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w każdym czasie uchwałą Walnego Zebrania 
Członków. 

7. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zebrania 
Członków zatwierdzającego sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za trzeci rok 
pełnienia funkcji członka Zarządu, jak również wskutek jego śmierci, rezygnacji albo 
odwołania ze składu Zarządu. 

8. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu przed upływem kadencji Walne 
Zebranie Członków dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji. 

 
Art. 25. 

1. Oświadczenia w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu łącznie.  
2. Oświadczenia składane Stowarzyszeniu oraz doręczenia pism mogą być przyjmowane 

przez jednego członka Zarządu. 
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Art. 26. 
1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Stowarzyszenia. 
2. Każda sprawa powodująca rozporządzenie majątkiem Stowarzyszenia lub zaciągnięcie 

przez Stowarzyszenie zobowiązania, których wartość przekracza 5.000 PLN wymaga 
uchwały Zarządu.  

 
Art. 27. 

1. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami, nie 
rzadziej jednak niż raz na rok. 

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu. 
3. Głosowanie jest zawsze jawne. 
4. Uchwały Zarządu są ważne, jeżeli głosowało za nimi co najmniej  2/3 członków Zarządu.  
 

Art. 28. 
W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim 
Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tej Komisji lub 
pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków. 
 

Art. 29. 
Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy: 

1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków, 
2) realizacja celów Stowarzyszenia zgodnie ze sposobami ich realizacji określonymi w 

art. 9 Statutu, 
3) pozyskiwanie funduszy i środków na działalność Stowarzyszenia, 
4) nabywanie praw majątkowych (z wyłączeniem nabycia, zbycia i obciążenia 

nieruchomości) i zaciąganie zobowiązań majątkowych (z wyłączeniem kredytów i 
pożyczek bankowych) w imieniu Stowarzyszenia  

5) zatrudnianie pracowników do prowadzenia spraw Stowarzyszenia i ustalanie 
wynagrodzenia tych pracowników, 

6) przygotowanie projektu budżetu Stowarzyszenia, 
7) ustalanie wzoru pieczęci Stowarzyszenia, 
8) sporządzanie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia (z załączonym 

do niego sprawozdaniem finansowym) za każdy rok obrotowy oraz jego 
przekazanie właściwym organom zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

9) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania Zarządu z działalności 
Stowarzyszenia (z załączonym do niego sprawozdaniem finansowym) za każdy rok 
obrotowy, 

10) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, w tym prowadzenie wszelkich spraw 
administracyjnych Stowarzyszenia,  

11) podejmowanie uchwał w sprawach określonych w Statucie. 
 
 

Komisja Rewizyjna 
 

Art. 30. 
1. Komisja Rewizyjna sprawuje stały nadzór nad działalnością Stowarzyszenia  

we wszystkich dziedzinach jego działalności. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego. 
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata. 
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia za pełnioną funkcję. 
5. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie Członków w następujący 

sposób: 
1) zgłaszani są kandydaci na wszystkich członków Komisji Rewizyjnej, a następnie 

odbywa się głosowanie na nich, 
2) na Przewodniczącego wybrana zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę 

głosów, 
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3) na pozostałych Członków Komisji Rewizyjnej wybrane zostają kolejno osoby z 
największą uzyskaną liczbą głosów; w przypadku równości głosów przeprowadza 
się dodatkowe głosowanie. 

6. Odwołanie członka Komisji Rewizyjnej może nastąpić w każdym czasie uchwałą 
Walnego Zebrania Członków. 

7. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego 
Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 
trzeci rok pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej, jak również wskutek jego śmierci, 
rezygnacji albo odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej. 

8. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej przed upływem 
kadencji Walne Zebranie Członków dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu 
kadencji. 
 

Art. 31. 
1. Komisja Rewizyjna nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących 

prowadzenia spraw Stowarzyszenia. 
2. Przewodniczący i członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestnictwa z głosem 

doradczym w posiedzeniach Zarządu. 
3. W celu wykonania swoich obowiązków Komisja Rewizyjna może badać wszystkie 

dokumenty Stowarzyszenia, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień 
oraz dokonywać rewizji stanu majątku Stowarzyszenia. 

4. Każdy członek Komisji Rewizyjnej może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru. 
 

  Art. 32. 
1. Komisja Rewizyjna zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z 

potrzebami, nie rzadziej jednak niż raz na rok. 
2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący lub upoważniony członek 

Komisji Rewizyjnej.  
3. Głosowanie jest zawsze jawne. 
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne, jeżeli głosowało za nimi co najmniej  2/3 Członków 

Komisji Rewizyjnej.  
 

Art. 33. 
Do kompetencji i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy: 

1) bieżąca kontrola działań Zarządu, 
2) zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w przypadkach 

określonych w Statucie,   
3) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia w zakresie ich zgodności 

z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz składanie Walnemu 
Zebraniu Członków sprawozdania Komisji Rewizyjnej z wyników tej oceny za każdy 
rok obrotowy,  

4) zgłaszanie Walnemu Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub nieudzielenie 
absolutorium Zarządowi za ubiegły rok obrotowy. 
 
 

Rozdział V 
Majątek Stowarzyszenia 

 
Art. 34. 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe i środki 
finansowe. 
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Art. 35. 
1. Środki finansowe na realizację celów statutowych Stowarzyszenie uzyskuje z: 

1) składek członkowskich, 
2) darowizn, spadków, zapisów, 
3) dotacji i subwencji, 
4) dochodów z ofiarności publicznej, 
5) dochodów z majątku Stowarzyszenia. 

2. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie 
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, jeżeli w chwili składania tego 
oświadczenia stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

3. Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 
równowartość 15 000 (słownie: piętnaście tysięcy) euro, również w drodze więcej niż 
jednej operacji.   

 
Art. 36. 

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 
3. Dochody Stowarzyszenia przeznaczane są wyłącznie na realizację jego celów 

statutowych oraz pokrycie niezbędnych kosztów działalności Stowarzyszenia. 
4. Majątek Stowarzyszenia nie może być przeznaczany na udzielanie pożyczek lub 

zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia.  
 
 

Rozdział VI 
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 
Art. 37. 

Zmiana Statutu Stowarzyszenia następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą 
większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych 
Stowarzyszenia. 
 

Art. 38. 
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą 

większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych 
Stowarzyszenia. 

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa liczbę i osoby likwidatorów, sposób 
reprezentacji Stowarzyszenia przez likwidatorów, sposób przeprowadzenia likwidacji oraz 
przeznaczenie majątku Stowarzyszenia pozostałego po przeprowadzeniu likwidacji na 
konkretny cel zbieżny z celami Stowarzyszenia. 

  
 

Rozdział VII 
Postanowienia końcowe 

 
Art. 39. 

Rok obrotowy Stowarzyszenia pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 
 

Art. 40. 
1. W sprawach nie uregulowanych w Statucie stosuje się przepisy prawa, w szczególności 

Prawa o stowarzyszeniach i Kodeksu cywilnego. 
2. W razie wątpliwości wykładnię Statutu uchwala Walne Zebranie Członków. 
 


