STATUT
Stowarzyszenia Wioski Rodzinne PL

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 [Stowarzyszenie]
Stowarzyszenie Wioski Rodzinne PL, zwane dalej: „Stowarzyszeniem”, działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz.U. z 2001
roku, nr 79, poz. 855 z późn. zm.);
2) niniejszego statutu (zwanego dalej: „Statutem”).

§ 2 [Siedziba; obszar działania]
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może również prowadzić działania na
terenie innych państw niż Rzeczpospolita Polska, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3 [Osobowość prawna; członkostwo w organizacjach; czas trwania Stowarzyszenia]
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych organizacji,
które reprezentują podobne cele działalności, a także współpracować z takimi organizacjami.
3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 4 [Logotyp]
1. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią podłużną i okrągłą o treści ustalonej przez Zarząd.
2. Stowarzyszenie może posiadać własną odznakę, godło, logotyp oraz może wydawać
legitymacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Nazwa, wzory pieczęci, odznaka, godło, logotyp oraz wzór legitymacji Stowarzyszenia
podlegają ochronie prawnej.
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§ 5 [Zasady ogólne działania Stowarzyszenia]
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w granicach obowiązującego prawa i nie działa w celu
osiągnięcia zysku.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych
w przepisach prawa.
3. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej członków i może zatrudniać
pracowników.
5. Stowarzyszenie jest neutralne pod względem politycznym, wyznaniowym, etnicznym
i rasowym.

§6
(skreślony)

ROZDZIAŁ II.
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7 [Cele Stowarzyszenia]
Celami Stowarzyszenia są:
1) wspieranie

i

organizacja

działań

wspomagających

rozwój

społeczności

lokalnych,

samorządnych wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz
dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in.: edukacja, nauka,
gospodarka, kultura, sport, informacja, integracja europejska, ochrona środowiska, ochrona
zdrowia, przedsiębiorczość, pomoc społeczna, charytatywna i humanitarna);
2) wspieranie i organizowanie projektów informacyjnych, kształceniowych i wydawniczych
służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy, kultury, sztuki i sportu;
3) wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym;
4) prowadzenie

działań

oraz wielokierunkowego

na

rzecz

rozwoju

stymulowania

przedsiębiorczości,

i

promowania
promocji

i

innowacyjności

integracji

lokalnej

społeczności;
5) inicjowanie,

wspieranie

i

pomoc

w

realizowanych

przedsięwzięciach

edukacyjno-

kulturalnych;
6) realizacja pozaszkolnych form edukacji artystycznej;
7) wspieranie działalności wspomagającej edukację;
8) integracja lokalnego środowiska wokół spraw związanych z edukacją młodego pokolenia
i przeciwdziałaniem bezradności i wykluczeniu społecznemu;
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9) działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji i edukacji, w tym także edukacji
europejskiej;
10) wspieranie uzdolnionych osób w zdobywaniu wykształcenia i ich wszechstronnym rozwoju;
11) pomoc w realizacji wszelkich inicjatyw mających na celu organizowanie czasu wolnego
dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych;
12) promowanie wszelkich przedsięwzięć służących rozwojowi kultury, oświaty, zdrowia i sportu;
13) promowanie i popieranie przedsięwzięć przyczyniających się do podniesienia jakości
edukacji, zdrowia, kultury i sportu;
14) wspieranie pozaszkolnych formedukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
15) upowszechnianie kultury i sportu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
16) promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych;
17) wspieranie rozwoju osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych: wybitnie uzdolnionych,
mających problemy z nauką oraz niepełnosprawnych;
18) propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej i międzynarodowej;
19) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom pozostającym w trudnej sytuacji
życiowej;
20) wyrównywanie szans rodzin i osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej;
21) wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia;
22) wspieranie działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
23) wspieranie działalności na rzecz zwiększenia integracji międzypokoleniowej;
24) wspieranie

działalności

wspomagającej

rozwój

gospodarczy,

w

tym

rozwój

przedsiębiorczości;
25) wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
26) działania na rzecz współpracy obywateli z władzami państwowymi, samorządowymi
i oświatowymi oraz organizacjami społecznymi i gospodarczymi w zakresie dotyczących
celów stowarzyszenia;
27) wspieranie integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.

§ 8 [Sposoby realizacji celów]
Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
1) organizowanie

imprez kulturalnych, kulturalno-oświatowych,

rozrywkowych,

pikników

sportowych, rodzinnych imprez integracyjnych;
2) organizowanie

pozaszkolnych

zajęć

edukacyjnych,

wyrównawczych,

kulturalnych,

sportowych, rehabilitacyjnych, związanych z ochroną zdrowia, środowiska;
3) organizowanie konkursów, targów, wystaw i kiermaszów;
4) organizowanie szkoleń, seminariów, zjazdów naukowych;
5) organizowanie kursów i szkoleń oraz wycieczek i wypoczynku;
6) zakup pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych,

fundowanie nagród

motywacyjnych;
7) wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia;
8) fundowanie stypendiów naukowych, artystycznych, sportowych i socjalnych;
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9) organizowanie pomocy materialnej dla osób

dotkniętych bezrobociem, zubożeniem,

dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych oraz osobom niepełnosprawnym;
10) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
11) współpracę z osobami i instytucjami, których cele są zbieżne z celami statutowymi
Stowarzyszenia, lub które chcą wspierać realizację celów statutowych Stowarzyszenia;
12) prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, promocyjnej i reklamowej;
13) udzielanie specjalistycznych porad;
14) działalność wydawniczą;
15) organizowanie prelekcji;
16) organizowanie plenerowych miejsc spotkań.

§8a [Przestrzeganie ustaw]
Działalność Stowarzyszenia powinna się odbywać w szczególności przy przestrzeganiu
następujących ustaw:
1) ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych;
2) ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe;
3) ustawa z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty;
tam, gdzie znajdują one zastosowanie.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 9 [Członkowie Stowarzyszenia]
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) Zwyczajnych;
2) Wspierających.
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, przy czym osoba
prawna może być jedynie Członkiem Wspierającym.

§ 10 [Członkowie Zwyczajni]
1. Członkiem Zwyczajnym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, która złożyła pisemną deklarację członkowską zawierającą opinię co
najmniej 2 (dwóch) członków Stowarzyszenia.
2. Przyjęcia nowych Członków Zwyczajnych dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później
niż w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia złożenia deklaracji, o której mowa w ust. 1.
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§ 11 [Członkowie Wspierający]
1. Członkiem Wspierającym może być osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, która złoży pisemną deklarację członkowską.
2. Przyjęcia nowych Członków Wspierających dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później
niż w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia złożenia deklaracji, o której mowa w ust. 1.

§ 12 [Prawa i obowiązki Członków Zwyczajnych]
1. Członkowie Zwyczajni mają prawo:
1) uczestnictwaw Walnych Zebraniach Członków;
2) głosowania w Walnych Zebraniach Członków;
3) czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach organów Stowarzyszenia;
4) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
5) zgłaszania wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia.
2. Członkowie Zwyczajni mają obowiązek:
1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków;
2) terminowego opłacania składek członkowskich;
3) dbałości o dobre imię i mienie Stowarzyszenia;
4) przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.

§ 13 [Prawa i obowiązki Członków Wspierających]
1. Członkowie Wspierający nie posiadają prawa do głosowania w Walnych Zebraniach
Członków, jak również nie posiadają prawa do czynnego ani biernego uczestnictwa
w wyborach organów Stowarzyszenia. Członkowie Wspierający posiadają jednak prawo
do uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków z głosem doradczym.
2. W zakresie nieopisanym w ust. 1 Członkowie Wspierający posiadają takie same prawa
jak Członkowie Zwyczajni.
3. Członkowie Wspierający mają obowiązek:
1) wywiązywania się z ustalonych ze Stowarzyszeniem świadczeń;
2) terminowego opłacania składek członkowskich;
3) dbałości o dobre imię i mienie Stowarzyszenia;
4) przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.

§ 14 [Utrata członkostwa]
1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
1) śmierci członka Stowarzyszenia;
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2) doręczenia co najmniej jednemu z członków Zarządu pisemnej rezygnacji członka
Stowarzyszenia z członkostwa w Stowarzyszeniu;
3) pozbawieniu członkostwa przez Zarząd zgodnie z ust. 2-4.
2. Zarząd może pozbawić Członka Stowarzyszenia członkostwa w razie:
1) naruszenia przez Członka Stowarzyszenia jednego lub wielu postanowień Statutu;
2) naruszenia przez Członka Stowarzyszenia jednego lub wielu postanowień uchwały
organu Stowarzyszenia;
3) co najmniej trzymiesięcznego opóźnienia w zapłacie składki członkowskiej;
4) narażenia dobrego imienia Stowarzyszenia lub mienia Stowarzyszenia na szwank przez
Członka Stowarzyszenia
5) nieusprawiedliwionej nieobecności na Walnym Zebraniu Członków.
3. Postanowienie ust. 2 pkt. 5) nie dotyczy Członków Wspierających.
4. W razie wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w ust. 2 Zarząd może podjąć
uchwałę o pozbawieniu Członka Stowarzyszenia członkostwa. Uchwała ta staje się
skuteczna z upływem 14 (czternastu) dni od jej doręczenia, chyba że Członek
Stowarzyszenia, którego ona dotyczy, wniesie w tym terminie za pośrednictwem Zarządu
odwołanie do Walnego Zebrania Członków (przy czym o dochowaniu terminu decyduje data
doręczenia odwołania Zarządowi). Odwołanie to jest rozpatrywane na pierwszym Walnym
Zebraniu Członków po wniesieniu odwołania. Walne Zebranie Członków może utrzymać
uchwałę w mocy lub ją uchylić. Uchwała Walnego Zebrania Członków w tym przedmiocie
jest skuteczna z chwilą jej podjęcia.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 15 [Organy Stowarzyszenia]
Organami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.
§ 16 [Walne Zebranie Członków]
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd w sytuacjach wymaganych
przepisami, jak również wtedy, gdy Zarząd uzna to za stosowne. Zarząd zawiadamia
Członków Stowarzyszenia o zwołaniu Walnego Zebrania:
a) przesyłając pisemne zawiadomienie na adres Członka Stowarzyszenia; lub
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b) przesyłając

zawiadomienie

pocztą

elektroniczną

na

adres

e-mail

Członka

Stowarzyszenia;
przy czym w obu przypadkach zawiadomienie powinno zostać wysłane z co najmniej 7dniowym wyprzedzeniem.
2a. Walne Zebranie Członków może również odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli obecni
są wszyscy Członkowie Stowarzyszenia, a żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do odbycia
Walnego Zebrania ani co do porządku obrad.
3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie statutu i dokonywanie zmian w statucie Stowarzyszenia;
2) określanie głównych celów i kierunków działania Stowarzyszenia;
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań przedstawianych każdego roku przez Zarząd i
Komisję Rewizyjną;
4) udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi;
5) wybór Prezesa Zarządu, członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej;
6) rozpatrywanie odwołań, o których mowa w §14 ust. 4;
7) podejmowanie uchwał o likwidacji Stowarzyszenia i przeznaczeniu jej majątku;
8) powoływanie pełnomocnika, o którym mowa w §17 ust. 9;
4. Walne Zebranie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał, jeśli w pierwszym terminie
uczestniczy

w

nim

więcej

niż

połowa

Członków

Stowarzyszenia.

W

przypadku

gdy w pierwszym terminie w Walnym Zebraniu Członków uczestniczy mniej Członków
Stowarzyszenia, niż jest to wymagane, Zarząd zwołuje ponownie Walne Zebranie Członków
przesyłając zawiadomienia pocztą elektroniczną na adresy e-mail Członków Stowarzyszenia,
przy czym siedmiodniowego terminu przewidzianego w ust. 2 in fine nie stosuje się przy
zwoływaniu

drugiego

terminu

Walnego

Zebrania

Członków.

W

drugim

terminie

WalnegoZebrania Członków uchwały mogą być podejmowane bez względu na liczbę
obecnych Członków Stowarzyszenia.
5. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne
Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, najpóźniej do dnia 31 lipca.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
1) z jego własnej inicjatywy;
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej;
3) na wniosek co najmniej ¾ (trzech czwartych) Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Zebranie Członków zwoływane jest w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia
wpływu wniosków, o których mowa w ust. 5 pkt. 2) i 3). Przedmiotem obrad mogą być
jedynie sprawy, do których Walne Zebranie Członków zostało zwołane, chyba że na
zwołanym Walnym Zebraniu Członków obecni będą wszyscy Członkowie Zwyczajni i każdy z
nich wyrazi zgodę na objęcie porządkiem obrad również innych spraw.
7. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Statut
stanowi inaczej.
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8. Uchwały Walnego Zebrania Członków, którego przedmiotem jest powołanie lub odwołanie
Członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej zapadają większością 3/4 (trzech czwartych)
głosów.
9. Głosowanie na Walnym Zebraniu Członków jest jawne, chyba że jawność głosowania
zostanie wyłączona. Wyłączenie jawności głosowania następuje na wniosek co najmniej 1/2
(jednej drugiej) Członków Zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
10. Walne Zebranie Członków otwiera Członek Zarządu lub inna wskazana przez Zarząd osoba.
Na początku Walnego Zebrania Członków zostaje wybrany przewodniczący i sekretarz
Walnego Zebrania Członków.
11. Z obrad Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół. Protokół podpisują
przewodniczący i sekretarz Walnego Zebrania Członków. Protokół zawiera przed wszystkim:
datę i miejsce Walnego Zebrania Członków, listę obecności, zgłoszone wnioski i postulaty,
a także listę podjętych uchwał.

§ 17 [Zarząd]
1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy prowadzenie wszelkich spraw niezastrzeżonych w Statucie
do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.
3. Zarząd składa się z od 2 (dwóch) do 4 (czterech) członków, spośród których jeden pełni
funkcję Prezesa Zarządu, zaś jeden może pełnić funkcję vice-Prezesa Zarządu.
4. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest każdy Członek Zarządu
samodzielnie.
5. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów pełnego
składu Zarządu, a gdy Zarząd jest dwuosobowy – zapadają jednomyślnie, wszystkimi
głosami jego pełnego składu. Postanowienie zawarte w zdaniu poprzednim pozostaje bez
uszczerbku dla prawa reprezentowania Stowarzyszenia, które wykonywane jest zgodnie z
ust. 4 niniejszego paragrafu.
6. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani na mocy uchwały Walnego Zebrania
Członków. Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru Prezesa Zarządu w ten sposób, aby
w każdym czasie jedna osoba pełniła funkcję Prezesa Zarządu. Walne Zebranie Członków
może (lecz nie musi) powołać jedną lub więcej osób na stanowisko vice-Prezesa Zarządu.
Nie jest dopuszczalne jednoczesne pełnienie przez tą samą osobę funkcji Prezesa Zarządu
i vice-Prezesa Zarządu.
7. Powołanie konkretnej osoby na stanowisko Prezesa Zarządu (lub vice-Prezesa Zarządu)
wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków w tym przedmiocie. Na stanowisko Prezesa
Zarządu może zostać powołana osoba niebędąca dotychczas Członkiem Zarządu lub jeden
z dotychczasowych Członków Zarządu (w tym także dotychczasowy vice-Prezes Zarządu).
Na stanowisko vice-Prezesa Zarządu może zostać powołana osoba niebędąca dotychczas
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członkiem Zarządu lub jeden z dotychczasowych członków Zarządu (w tym także
dotychczasowy Prezes Zarządu).
8. Niedopuszczalne jest łączenie funkcji Członka Zarządu oraz członka Komisji Rewizyjnej.
9. W stosunkach pomiędzy Członkiem Zarządu i Stowarzyszeniem do reprezentowania
Stowarzyszenia uprawniony jest pełnomocnik, powołany uchwałą Walnego Zebrania
Członków. Rola pełnomocnika polega na reprezentowaniu Stowarzyszenia, tj. np. zawarciu
umowy w imieniu Stowarzyszenia, reprezentowaniu Stowarzyszenia w sporze sądowym lub
ustanowieniu pełnomocnika, który będzie reprezentował Stowarzyszenie w sporze sądowym
z Członkiem Zarządu.
10. Członkowie Zarządu powoływani są na pięcioletnią kadencję. Każdy z Członków Zarządu
może być odwołany w każdym czasie przez Walne Zebranie Członków, bez konieczności
podania przyczyny. Kadencja każdego z Członków Zarządu liczona jest odrębnie (tj.
kadencja Członka Zarządu powołanego w trakcie kadencji innych Członków Zarządu nie
upływa z końcem kadencji owych innych Członków Zarządu).
11. Członkostwo w Zarządzie ustaje wyłącznie wskutek:
1) śmierci Członka Zarządu;
2) pozbawienia Członka Zarządu praw publicznych lub jego ubezwłasnowolnienia
na podstawie prawomocnego wyroku sądowego;
3) rezygnacji Członka Zarządu z pełnionej funkcji;
4) odwołania Członka Zarządu z pełnionej funkcji przez Walne Zebranie Członków (przy
czym celem uniknięcia wątpliwości wskazuje się, iż Członkowi Zarządu nie przysługuje
prawo odwołania się od takiej uchwały Walnego Zebrania Członków);
5) powołania Członka Zarządu w skład Komisji Rewizyjnej(przy czym celem uniknięcia
wątpliwości wskazuje się, iż Członkowi Zarządu nie przysługuje prawo odwołania się
od takiej uchwały Walnego Zebrania Członków);
6) utraty przez Członka Zarządu członkostwa w Stowarzyszeniu.

§ 18 [Komisja Rewizyjna]
1. Komisja

Rewizyjna

jest

organem

nadzorczym

i

opiniodawczym

Stowarzyszenia

oraz kontrolującym działalność Zarządu.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej są powoływani i odwoływani uchwałą Walnego Zebrania
Członków.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są na pięcioletnią kadencję. Każdy z Członków
Komisji Rewizyjnej może być odwołany w każdym czasie przez Walne Zebranie Członków,
bez konieczności podania przyczyny.Kadencja każdego z Członków Komisji Rewizyjnej
liczona jest odrębnie (tj. kadencja Członka Komisji Rewizyjnej powołanego w trakcie kadencji
innych Członków Komisji Rewizyjnej nie upływa z końcem kadencji owych innych Członków
Komisji Rewizyjnej).
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5. Do zadań Komisji Rewizyjnej należą:
1) kontrolowanie działalności Zarządu;
2) bieżący nadzór nad działalnością Stowarzyszenia;
3) zatwierdzanie

sprawozdań

finansowych

za

dany

rok

obrotowy

działalności

Stowarzyszenia.
6. W celu wykonywania swych zadań Komisja Rewizyjna uprawniona jest w szczególności do:
1) zobowiązania Zarządu do przedstawienia wskazanych przez Komisję Rewizyjną
dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia;
2) zobowiązania Członka Zarządu do złożenia ustnych wyjaśnień podczas posiedzenia
Komisji Rewizyjnej lub do złożenia pisemnych wyjaśnień;
3) badania wskazanych przez siebie dokumentów Stowarzyszenia.
7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów jej pełnego składu.
8. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz w roku i są zwoływane są
przez co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej działających łącznie. Posiedzenia
Komisji Rewizyjnej mogą również być zwoływane przez Walne Zebranie Członków.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą również podejmować uchwały oddając swój głos
korespondencyjnie na piśmie.
9. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje wyłącznie wskutek:
1) śmierci członka Komisji Rewizyjnej;
2) pozbawienia członka Komisji Rewizyjnej praw publicznych lub jego ubezwłasnowolnienia
na podstawie prawomocnego wyroku sądowego;
3) rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej z pełnionej funkcji;
4) odwołania członka Komisji Rewizyjnej z pełnionej funkcji przez Walne Zebranie
Członków;
5) powołania członka Komisji Rewizyjnej w skład Zarządu;
6) utraty przez Członka Komisji Rewizyjnej członkostwa w Stowarzyszeniu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA; DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 19 [Gospodarka finansowa]
1. Majątek Stowarzyszenia stanowi ogół praw, których przedmiotem są w szczególności
nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się w szczególności:
1) składki członkowskie;
2) darowizny;
3) spadki i zapisy;
4) dotacje i subwencje;
5) dochody z własnej działalności;
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6) dochody z ofiarności publicznej (przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 marca
2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych);
7) dochody z majątku Stowarzyszenia;
8) dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia.
3. Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na działalność statutową.

§ 20 [Działalność gospodarcza]
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie
(zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności):
1) PKD 47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
2) PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
lub Internet;
3) PKD 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
straganami i targowiskami;
4) PKD 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne;
5) PKD 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
(katering);
6) PKD 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
7) PKD 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów;
8) PKD 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych;
9) PKD 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo
i programami telewizyjnymi;
10) PKD 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych;
11) PKD 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów;
12) PKD 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
13) PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych;
14) PKD 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
15) PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania;
16) PKD 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;
17) PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej;
18) PKD 74.20.Z - Działalność fotograficzna;
19) PKD 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami;
20) PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
21) PKD 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
22) PKD 77.22.Z - Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.;
23) PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z
wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
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24) PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności
gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
25) PKD 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Jeżeli podjęcie działalności w danej dziedzinie uzależnione jest od uzyskania odpowiedniego
zezwolenia lub koncesji albo też dokonania przez Stowarzyszenie odpowiednich
przekształceń organizacyjno-strukturalnych, Stowarzyszenie podejmie działalność w danej
dziedzinie po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji lub po dokonaniu odpowiednich
przekształceń organizacyjnych lub strukturalnych.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21 [Zmiana Statutu]
1. Uchwałę w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością ¾
(trzech czwartych) głosów w obecności co najmniej ½ (jednej drugiej) wszystkich Członków
Zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Dopuszczalna

jest

w

szczególności

zmiana

Statutu

obejmująca

zmianę

celów

Stowarzyszenia. Zmiana taka dokonywana jest na zasadach określonych w ust. 1
niniejszego paragrafu.

§ 22 [Rozwiązanie Stowarzyszenia]
Uchwałę w przedmiocie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
większością ¾ (trzech czwartych) głosów w obecności co najmniej ½ (jednej drugiej) wszystkich
Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna
zawierać informację o wyznaczeniu likwidatora, a także o przeznaczeniu pozostałego majątku.
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