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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Absolwentów MBA Instytutu Nauk 

Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk  i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.  

2. Stowarzyszenie ma prawo używania skrótu: Stowarzyszenie Absolwentów MBA INE 

PAN. 

 

§ 2 

1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem, działającym 

na podstawie przepisów ustawy – Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. 

(Dz. U. nr 20, poz. 104, z późn. zm.) i posiada osobowość prawną. 

2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.  

 

§ 3 

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska i zagranica, zaś siedzibą 

Stowarzyszenia jest Warszawa. 

 

§ 4 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do 

prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.  

2. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi 

i międzynarodowymi organizacjami pomagających w realizacji celów statutowych 

oraz o tym samym lub podobnym profilu działania.  

 

§ 5 

Stowarzyszenie może używać odznak, logotypów i pieczęci na zasadach określonych 

w swoim wewnętrznym regulaminie. 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA 
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§ 6 

1. Do celów działania Stowarzyszenia należy zaliczyć:  

 

a) utrzymywanie stałych kontaktów zawodowych oraz towarzyskich wśród studentów 

i absolwentów programów MBA przede wszystkim związanych z INE PAN, w tym 

w szczególności wymiana doświadczeń zawodowych oraz świadczenie pomocy 

koleżeńskiej, 

b) rozwój wiedzy profesjonalnej członków Stowarzyszenia w zakresie ekonomii, 

zarządzania i nauk pokrewnych związanych z pracą menedżera, 

c) działanie na rzecz silnej pozycji zawodowej  słuchaczy i absolwentów programów 

MBA w szczególności związanych z INE PAN  będących członkami Stowarzyszenia, 

ich promocję w kręgach biznesu, nauki, kultury oraz wśród władz lokalnych, 

samorządowych i państwowych,  

d) podejmowanie działań podnoszących poziom merytoryczny oraz  rangę i prestiż 

programów Master of Business Administration  w szczególności organizowanych 

przez INE PAN, 

e) promocja Stowarzyszenia wśród studentów  absolwentów Programów MBA, 

f) dbałość o przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz kształtowanie pozytywnego 

wizerunku studenta i absolwenta programu MBA.  

 

2. Cele Stowarzyszenia są realizowane z uwzględnieniem obowiązujących przepisów 

prawa. 

 

§ 7 

Sposobami i środkami realizacji celów statutowych Stowarzyszenia są: 

a) niedochodowe organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów tematycznych, 

zjazdów absolwentów,  paneli dyskusyjnych oraz spotkań z przedstawicielami świata 

nauki, biznesu oraz władz państwowych i samorządowych związanych z działalnością 

stowarzyszenia, a także organizowanie innych wydarzeń mających na celu pogłębienie 

wiedzy zawodowej członków Stowarzyszenia, 

b) niedochodowe organizowanie platformy wymiany doświadczeń zawodowych , 

transferu wiedzy oraz ofert pracy, usług i produktów pomiędzy członkami 

Stowarzyszenia, 

c) niedochodowe organizowanie wydarzeń o charakterze sportowym, kulturalnym, 

rozrywkowym, dobroczynnym i innym, wspierających rozwój kontaktów 

towarzyskich wśród członków Stowarzyszenia, 

d) wspieranie członków Stowarzyszenia w działaniach związanych z rozwojem ich 

kariery zawodowej, 
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e) pomoc studentom i absolwentom w kontaktach z uczelnią, władzami lokalnymi 

i samorządowymi i innymi podmiotami,  

f) podejmowanie współpracy z organizacjami gospodarczymi i z pokrewnymi, 

stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi w zakresie edukacji, integracji 

i wymiany wiedzy w obszarach zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, 

g) współdziałanie z uczelniami w obszarze wprowadzania zmian i modyfikacji 

programów edukacyjnych MBA zmierzających do podnoszenia ich poziomu 

merytorycznego, w szczególności z władzami uczelni INE PAN, 

h) dbanie o dobre imię i prestiż studiów MBA, w szczególności organizowanych przez 

INE PAN, między innymi poprzez ich promowanie w otoczeniu biznesowym 

członków Stowarzyszenia oraz uczestnictwo w dniach otwartych i innych imprezach 

organizowanych, które są kierowane do przyszłych studentów studiów MBA. 

 

§ 8 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach 

określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej 

Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony 

do podziału między jego członków. 

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia może być: 

a) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 

PKD 47.9 

b) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, 

z wyłączeniem w zakresie oprogramowania PKD 58.1 

c) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji  PKD 63.9 

d) Działalność prawnicza PKD 69.1 

e) Doradztwo związane z zarządzaniem PKD 70.2 

f) Reklama PKD 73.1 

g) Badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.2 

3. Podjęcie działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie może nastąpić wyłącznie na 

podstawie uchwały Walne Zebranie Członków i tylko po uzyskaniu wpisu do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  

 

 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA ORAZ ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§ 9 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
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a) członków zwyczajnych, 

b) członków wspierających, 

c) członków honorowych. 

2. Zarząd obowiązany jest prowadzić listę członków zwyczajnych, członków 

wspierających i członków honorowych. 

3. Korespondencja , powiadomienia i wszystkie inne informacje związane z działalnością 

Stowarzyszenia odbywają się za pośrednictwem poczty elektronicznej, strony WWW 

i telefonu. Za bieżące uaktualnianie danych do korespondencji, które powinny być 

przekazywane do Sekretarza Stowarzyszenia odpowiada członek stowarzyszenia. 

§ 10 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, będąca studentem 

lub absolwentem programu MBA, utożsamiająca się z celami statutowymi 

Stowarzyszenia i deklarująca chęć ich realizacji, która spełnia każdy z określonych 

poniżej warunków: 

a)  posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych. 

b) złożyła deklarację członkowską, 

c) uiściła wpisowe i składkę członkowską za okres jednego roku. 

2. Cudzoziemcy, niezależnie od posiadania miejsca zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, mogą być członkami Stowarzyszenia na takich samych 

zasadach jak obywatele polscy. 

3. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje na mocy 

uchwały Zarządu. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zebraniu Członków 

informację o przyjęciu kandydatów w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia.  

 

§ 11 

1.  Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma: 

a) czynne i bierne prawo wyborcze przy wyborach do wszystkich organów 

Stowarzyszenia, 

b) prawo uczestniczenia i głosowania podczas Walnego Zebrania Członków oraz 

wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących 

działalności Stowarzyszenia, 
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c) prawo zgłaszania wniosków i postulatów władzom Stowarzyszenia dotyczących 

jego działalności oraz prawo żądania informacji o sposobie załatwienia 

wniosków, 

d) prawo przedstawiania Zarządowi kandydatów na członków honorowych, 

e) prawo uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów 

statutowych Stowarzyszenia, 

f) prawo uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia. 

 

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:  

a) przestrzegania Statutu oraz przyjętych regulaminów i uchwał organów 

Stowarzyszenia, jeżeli są one zgodne ze Statutem,  

b) regularnego opłacania składek i uczestniczenia w pracach na rzecz 

Stowarzyszenia, 

c) uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia. 

 

§ 12 

 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub osoba prawna 

bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która identyfikuje 

się z celami działalności Stowarzyszenia i stale wspiera w realizacji jego statutowych 

celów, w szczególności poprzez pomoc finansową lub rzeczową, w sposób 

uzgodniony z Zarządem Stowarzyszenia.  

2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być też cudzoziemiec lub osoba 

prawna mająca siedzibę za granicą.  

3. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej działa 

w Stowarzyszeniu poprzez właściwie umocowanego przedstawiciela. 

4. Przyjęcie w poczet członków wspierających Stowarzyszenia następuje na mocy 

uchwały Zarządu. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zebraniu Członków 

informację o przyjęciu kandydatów w poczet członków wspierających 

Stowarzyszenia, uwzględniając informację o uzgodnionym sposobie wspierania 

Stowarzyszenia w realizacji jego celów przez każdego członka wspierającego.  

 

§ 13 

 

1. Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo: 

a) uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym, 

b) sprawować kontrolę nad wydatkowaniem środków finansowych przekazanych 

na rzecz Stowarzyszenia, 
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c) zgłaszać wnioski i postulaty władzom Stowarzyszenia dotyczących jego 

działalności,  

d) uczestniczyć we wszelkich formach działania służących realizacji celów 

statutowych Stowarzyszenia.  

 

2. Członek wspierający obowiązany jest do:  

a) przestrzegania Statutu oraz przyjętych regulaminów i uchwał organów 

Stowarzyszenia, jeżeli są one zgodne ze Statutem,  

b) wywiązania się z uzgodnionego z Zarządem wsparcia Stowarzyszenia 

w realizacji jego celów. 

 

§ 14 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie 

zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację 

celów statutowych Stowarzyszenia. 

2. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu 

po wyrażeniu zgody przez osobę zainteresowaną. 

3. Członkowi honorowemu przysługuje prawo do uczestnictwa w Walnym Zebraniu 

Członków z głosem doradczym i uczestniczenia we wszelkich formach działania 

służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia 

4. Członek honorowy jest obowiązany przestrzegania Statutu oraz przyjętych 

regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia, jeżeli są one zgodne ze Statutem.   

 

§ 15 

Członkom honorowym i członkom wspierającym nie przysługują czynne i bierne prawa 

wyborcze. 

§ 16 

 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:  

a) dobrowolnej rezygnacji z członkostwa zgłoszonej na piśmie Zarządowi,  

b) śmierci osoby fizycznej, utraty osobowości prawnej, zdolności prawnej lub 

likwidacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej,   

c) skreślenia z listy członków z powodu zalegania z zapłatą składek członkowskich, 

d) wykluczenia przez Zarząd ze Stowarzyszenia z powodu podjęcia przez członka 

działań niezgodnych ze Statutem lub przyjętymi regulaminami i uchwałami 
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organów Stowarzyszenia, jeżeli są one zgodne ze Statutem lub też z powodu 

działania na szkodę Stowarzyszenia, 

e) nieuzyskania dyplomu ukończenia studiów MBA w terminie dwóch lat od chwili 

zakończenia studiów. 

2. Ustanie członkostwa na skutek dobrowolnego wystąpienia następuje z chwilą złożenia 

pisemnego oświadczenia Zarządowi Stowarzyszenia. Zarząd obowiązany jest przedstawić 

informację o wystąpieniu członka na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.  

3. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. c, d i e powyżej o ustaniu członkostwa decyduje 

Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia 

zainteresowanemu złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.  

4. Członek skreślony lub wykluczony z listy jego członków ma prawo wniesienia odwołania 

do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia mu zawiadomienia 

o uchwale Zarządu w tym przedmiocie. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym 

Walnym Zebraniu Członków, a do czasu jego rozpatrzenia członkostwo w 

Stowarzyszeniu ulega zawieszeniu. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 

 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANY STOWARZYSZENIA I JEGO ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA 

§ 17 

1. Organami Stowarzyszenia są:  

a) Walne Zebranie Członków,  

b) Zarząd,  

c) Komisja Rewizyjna.  

 

2. Władze Stowarzyszenia  powoływane są zwykłą większością głosów na wspólną 

kadencję w głosowaniu tajnym 

3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej jest wspólna i trwa 2  lata i wygasa 

z mocy statutu w dniu odbycia się Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków 

w ostatnim roku kalendarzowym trwania kadencji. Mandat wygasa również 

z chwilą ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.  

4. Każdy z członków Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej może być w każdym czasie 

odwołany z funkcji przez Walne Zebranie Członków. Każdy z członków Zarządu 

bądź Komisji Rewizyjnej ma prawo złożenia pisemnej rezygnacji z funkcji, przy 

czym rezygnacja jest skuteczna z chwilą jej złożenia Prezesowi Zarządu lub 

Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. 
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5. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka organu Stowarzyszenia  

lub ustania jego członkostwa w Stowarzyszeniu w czasie trwania kadencji, skład 

osobowy właściwego organu jest uzupełniany w drodze wyboru uzupełniającego 

na zasadach określonych w § 17 ust. 2 powyżej.  

Kadencja członków organu wybranych w wyborach uzupełniających kończy się 

z upływem kadencji danego organu. 

§ 18 

Walne Zebranie Członków 

 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.  

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd nie rzadziej niż jeden raz 

w roku, w terminie do końca czerwca każdego roku kalendarzowego. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:  

a) z własnej inicjatywy,  

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych. 

5. Żądanie lub wniosek, o których mowa w ust. 4 pkt. b lub c powyżej powinny zawierać 

proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków. 

6. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 

21 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku, o których mowa w ust. 4 pkt. b lub c 

powyżej. Zarząd jest zobowiązany uwzględnić zaproponowany we wniosku lub 

żądaniu porządek obrad.  

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały wyłącznie w sprawach 

objętych porządkiem obrad.  

8. W razie niemożności zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków albo  

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków przez Zarząd lub niedotrzymania 

terminów, o których mowa w ust. 3 albo 6, zebrania te mogą zostać zwołane przez 

Komisję Rewizyjną samodzielnie.  

9. Każdy uprawniony do głosowania na Walnych Zebraniach Członków ma 1 (jeden) 

głos. 

10. Walne Zebranie Członków zwołuje się pocztą elektroniczną na adresy podane przez 

członków Zarządowi w deklaracji członkowskiej. Zawiadomienie o zwołaniu 

Walnego Zebrania Członków, wraz z porządkiem oraz czasem i miejscem obrad, 

powinno być wysłane najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem Walnego 

Zebrania Członków.   
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§ 19 

 

1. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków jest: 

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Stowarzyszenia, 

b) udzielanie członkom organów Stowarzyszenia absolutorium z wykonania 

przez nich obowiązków, 

c) inne sprawy ujęte w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania 

Członków. 

 

§ 20 

1. Sprawy, w których Statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia, należą do 

kompetencji Walnego Zebrania Członków. 

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:  

a) uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia, 

b) uchwalanie wewnętrznych regulaminów Walnego Zebrania Członków oraz 

Komisji Rewizyjnej o ile zajdzie taka potrzeba,  

c) powoływanie i odwoływanie członków organów Stowarzyszenia w głosowaniu 

tajnym, 

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Stowarzyszenia, 

e) udzielanie członkom organów Stowarzyszenia absolutorium z wykonania przez 

nich obowiązków w głosowaniu tajnym,  

f) podejmowanie uchwał w przedmiocie nadania lub pozbawienia tytułu członka 

honorowego, 

g) ustalanie wysokości składek członkowskich, 

h) podejmowanie uchwał w przedmiocie podjęcia lub zakończenia prowadzenia 

przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej oraz co do zakresu takiej 

działalności, 

i) podejmowanie uchwał w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia 

i przeznaczenia jego majątku. 

 

§ 21 

1. Walne Zebranie Członków obraduje zgodnie z przyjętymi przez siebie zasadami, 

z zastrzeżeniem ust. 2-6 poniżej. 

2. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium, składające się 

z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza. 
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3. Prezydium Walnego Zebrania Członków wybierane jest w głosowaniu jawnym, 

bezwzględną większością głosów, spośród członków Stowarzyszenia niewchodzących 

w skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. 

4. Dla ważności uchwał Walnego Zebrania Członków zapadających w pierwszym terminie 

wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych 

do głosowania. W przypadku braku kworum, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 

uchwały Walnego Zebrania Członków zwołanego w drugim terminie są ważne bez 

względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania. 

5. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Statucie, uchwały Walnego 

Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, tj. za uchwałą będzie więcej 

niż połowa głosów oddanych. Za głosy oddane uważa się głosy „za”, „przeciw”, 

„wstrzymujące się” oddane na Walnym Zebraniu Członków.  

6. Głosowanie jest jawne z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym 

Statucie lub gdy zostanie podjęta uchwała o głosowaniu tajnym. 

Zarząd  

§ 22  

1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem 

działalności Stowarzyszenia, zgodnie z prawem, niniejszym Statutem i uchwałami 

Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje je na zewnątrz. 

2. Zarząd ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.  

3. Zarząd liczy od 4 do 8  członków wybieranych spośród członków Stowarzyszenia.  

4. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składają dwaj członkowie Zarządu 

działający łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes. 

5. Zarząd  wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza, 

a pozostałym członkom przydziela do realizacji określone funkcje. 

6. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, 

w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.  

7. Uchwały Zarządu mogą zapadać również w trybie obiegowym za pomocą głosowania 

w formie elektronicznej (np. tryb telekonferencji, poczta elektroniczna lub inny 

komunikator ). W przypadku głosowania w takiej formie Sekretarz Zarządu odpowiada 

za sporządzenie uchwały w formie papierowej i doprowadzenie do jej podpisania przez 

wszystkich głosujących w pierwszym możliwym terminie . 

8. Każdemu członkowi Zarządu przysługuje jeden głos. W przypadku równej liczby 

głosów decydujący głos należy do Prezesa a w przypadku jego nieobecności 

Wiceprezesa.   

 

§ 23 
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Do zakresu działania Zarządu należy:  

1. kierowanie bieżącymi sprawami Stowarzyszenia oraz zatrudnianie pracowników, 

2. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków, 

3. zarządzanie i dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia, 

4. reprezentacja Stowarzyszenia wobec osób trzecich, 

5. zwoływanie Walnego Zebrania Członków i proponowanie porządku obrad,  

6. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania do i wykluczania ze Stowarzyszenia 

lub skreślania z listy jego członków, 

7. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności,  

8. występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o nadanie tytułu członka 

honorowego po uzyskaniu zgody zainteresowanej osoby.  

 

Komisja Rewizyjna 

§ 24 

1. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad 

działalnością Stowarzyszenia.  

2. Komisja Rewizyjna liczy od 3 do 6 członków wybieranych spośród członków 

Stowarzyszenia niebędących członkami Zarządu. 

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.  

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, w obecności co 

najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej, bezwzględną większością głosów, 

chyba że Statut stanowi inaczej, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Na podstawie uchwały swojego pełnego składu, Komisja Rewizyjna może podejmować 

uchwały w głosowaniu tajnym. 

 

§ 25 

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:  

a) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, 

b) występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi,  

c) przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę 

udzielenia absolutorium członkom Zarządu, 

d) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 

2. Przedstawiciele wyznaczeni uchwałą Komisji Rewizyjnej mogą brać udział 

w posiedzeniach Zarządu bez prawa głosu. 
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3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków organów i pracowników 

Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących 

kontrolowanych przez nią spraw. 

 

§ 26 

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych organach Stowarzyszenia.  

 

ROZDZIAŁ V 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

§ 27 

1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:  

a) składki członkowskie oraz wsparcia pochodzącego od członków wspierających, 

b) darowizny, zapisy i spadki,  

c) dochody z majątku Stowarzyszenia, 

d) dochody z własnej działalności, 

e) dotacje,  

f) ofiarność publiczna. 

2. Składki członkowskie powinny być opłacane corocznie, do końca pierwszego kwartału 

każdego roku kalendarzowego za dany rok.  

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

4. Majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd. 

5. Zgody Walnego Zebrania Członków wymagają następujące czynności zarządu 

majątkiem: 

a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, 

b) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce, 

c) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki.  

 

ROZDZIAŁ VI 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 
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§ 28 

1. Zmiana statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego 

Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy 

członków uprawnionych do głosowania.  

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

sposób prowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.  

 

ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 29 

W sprawach nieuregulowanych w Statucie odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy 

z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.). 

 

 


