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Rozdział I 
Nazwa, teren działania, siedziba 

 
§ 1 

1. Na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z 7 kwietnia 1989 r., 
tworzy się Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów, zwane dalej Stowarzyszeniem. 

2. Stowarzyszenie powołane zostało przez członków-założycieli w dniu 3 września 
1991 roku w Koninie. 

3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 
4. Nazwa, symbol i skrót Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej. 
 

§ 2 
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Konin. 
3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji  

i instytucji zrzeszających stowarzyszenia o podobnych celach i założeniach. 
 

Rozdział II 
Cele i zadania Stowarzyszenia 

 
§ 3 

1. Celem Stowarzyszenia jest: 
1) reprezentowanie i obrona wspólnych, społecznych i prawnych interesów sołty-

sów, jako przedstawicieli społeczności wiejskich i samorządów mieszkańców wsi, 
2) podejmowanie działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji oraz sprawności  samo-

rządowej służby sołtysów. 
3) wspieranie działań oraz inicjatyw podejmowanych przez sołtysów  na rzecz sze-

roko rozumianego rozwoju środowisk wiejskich, 
4) prowadzenie działalności pożytku publicznego. 

2. Do podstawowych zadań Stowarzyszenia należy w szczególności; 
1) świadczenie pomocy oraz usług na rzecz rozwoju gmin oraz współpraca  

z wszystkimi organami i organizacjami samorządowymi w sprawach: upo-
wszechniania doświadczeń samorządowych, mających znaczenie dla postępu w 
działalności sołeckiej, podejmowania ocen działalności organów administracji 
rządowej i rozwiązywanie spornych spraw sołecko - gminnych wymagających 
mediacyjnej pomocy. 

2) inicjowanie i podejmowanie czynności zapewniających stałe doskonalenie orga-
nizacji pracy sołtysów na rzecz sołectw i samorządów mieszkańców wsi; 

3) działalność naukowo-techniczna oraz oświatowa na rzecz wsi. 
4) działalność kulturalna, w tym także w zakresie kultury fizycznej i sportu na wsi. 
5) działalność w zakresie ochrony środowiska naturalnego na wsi. 
6) doskonalenie współdziałania sołtysów z organami władz gminnych oraz organi-

zacjami społeczno- kulturalnymi, politycznymi, zawodowymi i gospodarczymi 
działającymi w sołectwach w realizacji ustawowych oraz statutowych zadań gmin 
i sołectw; 

7) opiniowanie projektów przepisów prawnych oddziałujących na poziom i efektyw-
ność społeczno-kulturalnych jak i produkcyjno-rolnych warunków życia na wsi. 

8) występowanie do organów samorządowych jak i administracji rządowej  
z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołtysów oraz samorządów, mieszkańców wsi, 
w szczególności zaś do potrzeb odnoszących się do poprawy warunków pracy 
sołtysów.  

9) podejmowanie odpowiednich inicjatyw szkoleniowych oraz wyróżnień społecz-
nych - dla sołtysów mających szczególnie dodatnie wyniki pracy. 
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10)  prowadzenie działalności pożytku publicznego, w szczególności obejmującej 
zadania w zakresie: 
10.1. działalności charytatywnej i pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i 
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i 
osób, 
10.2. wspierania i współdziałania z organizacjami charytatywnymi, 
10.3. Wspierania dobroczynności i działań humanitarnych, 
10.4. ochrony zdrowia,  
10.5. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 
10.6. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsię-
biorczości, 
10.7. działalności wspomagającej rozwój zaniedbanych wspólnot i społeczności 
lokalnych, 
10.8. nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 
10.9. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 
10.10. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 
10.11. upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 
10.12. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 
10.13. propagowania zdrowego trybu życia, 
10.14. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patolo-
giom społecznym, 
10.15. upowszechniania i ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 
a także działań wspomagających wartości demokratyczne, 
10.16. upowszechniania i ochrony praw konsumentów, 
10.17. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami, 
10.18. promocji i organizacji wolontariatu, 
10.19. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz rów-
nych praw kobiet i mężczyzn, 
10.20. poprawy jakości i poziomu życia osób starszych i innych grup zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym (w tym osoby niepełnosprawne) poprzez różne 
formy aktywizacji i pomocy społecznej, 
10.21. badania rynku i opinii publicznej, 
10.22. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub  
finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa jest w art. 
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 roku, poz. 873) w zakresie reali-
zacji, określonych ustawą, zadań publicznych. 

 
§ 4 

1. Stowarzyszenie może prowadzić na własny rachunek pomocniczą działalność go-
spodarczą w zakresie produkcji, handlu, usług, pośrednictwa, wydawnictw, reklamy, 
poligrafii i kolportażu określoną w Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD pod nu-
merem 9133Z (działalność pozost. organiz. członkowskich gdzie indziej nie sklasyfi-
kowana). 

2. Stowarzyszenie może tworzyć spółki dla realizacji celów wymienionych w § 4 ust. 1. 
3. Stowarzyszenie może mieć udziały (akcje) w spółkach i spółdzielniach prowadzą-

cych działalność gospodarczą w zakresie wymienionym w § 4 ust. 1. 
4. Dochody Stowarzyszenia pochodzące  z jego działalności gospodarczej zgodnie z 

celami wymienionymi w niniejszym statucie służyć powinny zwiększeniu środków 
przeznaczonych na realizację i rozwój zadań statutowych Stowarzyszenia. 

5. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, których zakres działania określa Za-
rząd Stowarzyszenia na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów. 
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6. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd Stowarzysze-
nia. 

 
§ 5 

1. Stowarzyszenie może wydawać periodyki w różnych formach, przeznaczone dla 
sołtysów i innych działaczy samorządowych o charakterze oświatowo - informacyj-
nym, pomocniczo - prawnym oraz dla wymiany wspólnych doświadczeń. 

2. Stowarzyszenie może wchodzić w porozumienia i umowy z fundacjami, osobami 
prawnymi i fizycznymi, mające na celu pomoc w uzyskaniu wysokiego poziomu me-
rytorycznego oraz technicznego swoich wydawnictw. 

 
Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki. 
 

§ 6 
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

 członków zwykłych 

 członków wspierających 

 członków honorowych 
2. Członkami zwykłymi mogą być: 

 osoby sprawujące aktualnie funkcje sołtysów oraz byli sołtysi 

 członkowie Rad Sołeckich 

 osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju Stowarzyszenia przyjęte uchwałą 
Zarządu Stowarzyszenia 

 członkowie Rad Osiedlowych i ich Przewodniczący 
3. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia jest podpisanie i złożenie 

deklaracji członkowskiej w Gminnym Kole Sołtysów lub Zarządzie Stowarzyszenia. 
4. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna i prawna, a w szczególno-

ści mająca cele zarobkowe, deklarująca poparcie dla statutowych celów Stowarzy-
szenia, przyjęta przez Gminne Koło Sołtysów lub Zarząd Stowarzyszenia. Członko-
wie wspierający mają prawo brać udział w pracach Stowarzyszenia z głosem dorad-
czym. 

5. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna przyjęta do Stowarzyszenia 
mocą uchwały Ogólnego Zebrania Delegatów lub Rady Stowarzyszenia w uznaniu 
zasług dla realizacji celów i zadań Stowarzyszenia. Członek honorowy może wypeł-
niać określone funkcje w organach Stowarzyszenia. Przyznane mu mogą być na 
mocy uchwały Rady Stowarzyszenia określone przywileje statutowe przysługujące 
członkowi zwykłemu. 

 
§ 7 

Członkowie zwykli Stowarzyszenia mają prawo do: 
1. Udziału w działalności Stowarzyszenia i jego organów. 
2. Korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. 
3. Korzystania z pomocy organów Stowarzyszenia w pracy samorządowej i społecznej 

oraz w sprawach osobistych. Władze Stowarzyszenia i ich organa są zobowiązani 
udzielić członkom niezbędnej pomocy, opieki oraz bronić zasadnych interesów 
członków. 

4. Reprezentowania Stowarzyszenia dla realizacji celów Stowarzyszenia, w organach 
samorządu terytorialnego i społeczno-gospodarczych, na mocy uchwały Zarządu 
Stowarzyszenia. 

5. Podejmowania statutowych inicjatyw, zgłaszania wniosków i projektów rozwiązań 
zmierzających do realizacji celów i zadań Stowarzyszenia. 
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§ 8 
Członkowie zwykli Stowarzyszenia są obowiązani: 
1. Przestrzegać postanowień niniejszego statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,  

a także brać aktywny udział w realizacji jego zadań oraz popularyzować działalność 
Stowarzyszenia. 

2. Pełnić powierzone funkcje organizacyjne. 
3. Pracować nad podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych i sprawności służby 

społecznej. 
4. Należycie reprezentować Stowarzyszenie w organach samorządu terytorialnego  

i społeczno-gospodarczych. Za swoją działalność na tym odcinku są odpowiedzialni 
przed władzami Stowarzyszenia. 

5. Dbać o prawidłowy kierunek działania organów, w których pracach biorą udział. 
 

§ 9 
Członkostwo ustaje na skutek: 
1. Wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie Gminnemu Kołu Sołtysów 

lub Zarządowi Stowarzyszenia. 
2. Wykluczania przez Radę Stowarzyszenia  z powodu nie respektowania postanowień 

Statutu lub działania na szkodę Stowarzyszenia. 
Wykluczenie następuje większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 człon-
ków Rady Stowarzyszenia. Zainteresowanemu służy odwołanie do Ogólnego Ze-
brania Delegatów w okresie 30 dni od daty podjęcia decyzji o wykluczeniu. 

3. Śmierci. 
 

§ 10 
1. Za nieprzestrzeganie statutu, uchwał władz Stowarzyszenia, postępowanie  

w sposób niegodny członka lub działanie na szkodę Stowarzyszenia, Rada Stowa-
rzyszenia większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 członków może 
orzec wobec członka następujące kary dyscyplinarne: 

 upomnienie 

 zawieszenie w prawach członka na okres od 3 miesięcy do 1 roku. 
2. Od orzeczenia Rady Stowarzyszenia członkowi przysługuje prawo wniesienia odwo-
łania do Ogólnego Zebrania Delegatów w okresie 30 dni od daty podjęcia orzeczenia. 
 

Rozdział IV 
Władze Stowarzyszenia, ich struktura i  kadencja. 

 
§ 11 

Władzami Stowarzyszenia są: 
1. Ogólne Zebranie Delegatów 
2. Rada Stowarzyszenia. 
3. Zarząd Stowarzyszenia 
4. Prezes Stowarzyszenia 
5. Prezes Honorowy Stowarzyszenia 
6. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia 
7. Gminne Koła Sołtysów. 
 

§ 12 
1. Ogólne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2. Ogólne Zebranie Delegatów tworzą członkowie zwykli Stowarzyszenia wybrani 

przez Gminne Koła Sołtysów, według parytetu określonego przez Zarząd Stowarzy-
szenia. 

3. Ogólne Zebranie Delegatów odbywa się co 5 lat. Zwołuje go Zarząd Stowarzysze-
nia. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia określa miejsce, termin i proponowany po-
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rządek obrad Ogólnego Zebrania Delegatów. Uchwałę o zwołaniu Ogólnego Zebra-
nia Delegatów, Zarząd Stowarzyszenia ogłasza co najmniej 14 dni przed propono-
wanym terminem obrad. 

4. Ogólne Zebranie Delegatów: 
1) uchwala statut Stowarzyszenia oraz jego zmiany 
2) uchwala regulamin Ogólnego Zebrania Delegatów 
3) uchwala program Stowarzyszenia i określa kierunki jego działania 
4) udziela absolutorium ustępującym władzom Stowarzyszenia 

5) wybiera i odwołuje: 

 Prezesa Stowarzyszenia 

 Prezesa Honorowego Stowarzyszenia 

 Zarząd Stowarzyszenia 

 Komisje Rewizyjną Stowarzyszenia 
6) zatwierdza regulamin Rady Stowarzyszenia, Zarządu Stowarzyszenia oraz kompe-

tencje Prezesa Stowarzyszenia 
7) podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku 
8) rozpatruje i podejmuje uchwały w sprawach przedstawionych przez władze Stowa-

rzyszenia oraz przez delegatów 
9) ustala wysokość składki członkowskiej. 
 

§ 13 
1. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje z własnej inicjatywy oraz na wniosek Komisji Rewi-

zyjnej lub 1/3 delegatów, Nadzwyczajne Ogólne Zebranie Delegatów w ciągu dwóch 
tygodni od daty złożenia wniosku. 

2. Delegaci wybrani na ostatnie Ogólne Zebranie Delegatów zachowują swój mandat w 
przypadku zwołania Nadzwyczajnego Ogólnego Zebrania Delegatów. 

 
§ 14 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2-6 uchwały OZD są podejmowane w głosowaniu jawnym  
i zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów 
uprawnionych do udziału w OZD. 

2. OZD uchwala Statut większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy de-
legatów. 

3. Wybory w sprawach personalnych są tajne. 
4. Na pisemny wniosek ¼ delegatów, OZD może podjąć uchwałę o głosowaniu tajnym 

także w innych sprawach niż określone w ust. 2. 
5. OZD wybiera Prezesa Stowarzyszenia oraz Prezesa Honorowego Stowarzyszenia, 

bezwzględną większością  głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów 
uprawnionych do udziału w OZD. Jeżeli w głosowaniu żaden z kandydatów nie uzy-
ska wymaganej większości głosów, przeprowadza się kolejne tury głosowania z wy-
łączeniem kandydata, który uzyskał najmniejszą liczbę głosów. Przy równej liczbie 
głosów o wyłączeniu decyduje losowanie. Jeżeli do kolejnej tury głosowania prze-
szło dwóch kandydatów, wybór Prezesa Stowarzyszenia oraz Prezesa Honorowego 
Stowarzyszenia następuje  zwykłą większością głosów. 

6. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia są 
wybierani zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów 
uprawnionych do udziału w OZD. 

 
§ 15 

1. Rada Stowarzyszenia składa się z przedstawicieli wybranych przez Gminne Koła 
Sołtysów. 

2. Do kompetencji Rady Stowarzyszenia należy w szczególności: 
1) dokonywanie wykładni uchwał OZD i nadzór nad ich realizacją 
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2) nakreślanie zasadniczych kierunków działań Prezesa Stowarzyszenia i Prezesa  
Honorowego Stowarzyszenia oraz projektowanie zakresu ich kompetencji 

3) określanie ogólnych  zasad gospodarki finansowej Stowarzyszenia 
4) ustalanie zasad funkcjonowania Gminnych Kół Sołtysów 
5) powoływanie komisji problemowych 
6) inne zadania zlecone przez OZD 

 
§ 16 

1. Pracami Rady Stowarzyszenia kieruje Prezes Stowarzyszenia. 
2. Posiedzenia  zwyczajne Rady Stowarzyszenia odbywają się  nie rzadziej niż raz na 

rok i zwołuje je Prezes Stowarzyszenia poprzez zawiadomienie na piśmie na 7 dni 
przed terminem posiedzenia. 

3. Zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia  Rady Stowarzyszenia należy do uprawnień 
Prezesa Stowarzyszenia z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia lub w wyniku wspól-
nej inicjatywy co najmniej 5 członków Rady Stowarzyszenia w terminie 1 miesiąca 
od daty zgłoszenia wniosku o jego zwołanie. 
 

§ 17 
1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: 

1.1.) 

 Prezes Stowarzyszenia 

 Dwaj Wiceprezesi Stowarzyszenia 

 Skarbnik Stowarzyszenia 

 Sekretarz Stowarzyszenia 

 Członkowie wybrani przez OZD 
1.2.) O ilości członków Zarządu Stowarzyszenia Sołtysów decyduje OZD przez 
podjęcie odpowiedniej uchwały. 

2. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. Posiedzenia 
Zarządu Stowarzyszenia odbywają się przynajmniej raz na pół roku i są zwoływane 
przez Prezesa Stowarzyszenia. 

3. Zarząd Stowarzyszenia pracuje pod bezpośrednim kierownictwem Prezesa Stowa-
rzyszenia. 

4. Zarząd Stowarzyszenia: 
1) wykonuje uchwały OZD i Rady Stowarzyszenia 
2) kieruje całokształtem bieżącej działalności organizacyjnej, gospodarczej i finan-

sowej Stowarzyszenia 
3) powołuje zespoły do opracowania analiz i ekspertyz 
4) opracowuje regulaminy organizacyjne oraz zasady prowadzenia działalności go-

spodarczej i finansowej jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia 
5) rozpatruje sprawozdania i wnioski jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia 
6) powołuje i odwołuje kierowników jednostek organizacyjnych i gospodarczych 

Stowarzyszenia 
7) udziela pełnomocnictw oraz prawa reprezentowania i występowania w imieniu 

Stowarzyszenia 
8) zwołuje OZD i przedstawia mu program oraz regulamin obrad. 
 

§ 18 
1. Prezes Stowarzyszenia jest organem wykonawczym uchwał OZD, Rady Stowarzy-

szenia i Zarządu Stowarzyszenia. 
2. Prezes Stowarzyszenia jest organem wnioskodawczym dla OZD i Rady Stowarzy-

szenia w sprawach: 
1) projektów regulaminów OZD, prac Rady Stowarzyszenia oraz Zarządu Stowa-

rzyszenia, 
2) projektów zasad działania Gminnych Kół Sołtysów. 
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3. Prezes Stowarzyszenia reprezentuje Stowarzyszenie wobec władz i organów państwo-
wych, administracyjnych, gospodarczych, a także innych organizacji i instytucji oraz osób 
prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. 

4. Prezes Stowarzyszenia powołuje Biuro Zarządu Stowarzyszenia i kieruje oraz nad-
zoruje jego działalność. 

§ 19 
1. Prezes Honorowy Stowarzyszenia wypełnia funkcje przyznane mu na mocy uchwał 

OZD, Rady Stowarzyszenia Zarządu Stowarzyszenia.  
2. Prezes Honorowy Stowarzyszenia może przedstawić opinie do projektów rozwiązań 

organizacyjno-finansowych Zarządu Stowarzyszenia i rozwiązań prawnych właści-
wych organów. 

3. Prezes Honorowy Stowarzyszenia kieruje uzgodnioną z Zarządem Stowarzyszenia 
działalnością organizacyjno-gospodarczą. 

 
§ 20 

1. Wiceprezesi Stowarzyszenia sprawują w zastępstwie Prezesa Stowarzyszenia po-
wierzone przez niego funkcje. 

2. W przypadku wygaśnięcia członkostwa Prezesa Stowarzyszenia, jego funkcje w 
stowarzyszeniu do czasu OZD przejmuje jeden z wiceprezesów wybrany przez Za-
rząd Stowarzyszenia. 

 
§ 21 

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności; 
1) nadzorowanie i kontrolowanie działalności finansowej Rady Stowarzyszenia, Za-
rządu Stowarzyszenia i Prezesa Stowarzyszenia. 
2) kontrolowanie zgodności działalności Zarządu Stowarzyszenia ze Statutem i 
uchwałami Ogólnego Zebrania Delegatów. 
3) wnioskowanie do Ogólnego Zebrania Delegatów w sprawie rozpatrzenia absolu-
torium Zarządu Stowarzyszenia i Prezesa Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób. 
3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Rady Stowarzyszenia i 

Zarządu Stowarzyszenia. 
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia może brać udział w posiedze-

niach Rady Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym. 
 

§ 22 
1. Gminne Koło Sołtysów powołuje co najmniej 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 
2. Pracą Gminnego Koła Sołtysów kieruje jego zarząd w składzie co najmniej  

2 osób. 
3. Gminne Koło Sołtysów wybiera delegatów na Ogólne Zebranie Delegatów oraz 

przedstawiciela do Rady Stowarzyszenia. 
4. Przewodniczący Gminnych Kół Sołtysów z terenu danego powiatu mogą utworzyć 

za zgodą Rady Stowarzyszenia Radę Powiatową Stowarzyszenia. 
5. Rada Powiatowa Stowarzyszenia lub Ogólne Zebranie członków danego powiatu 

wybierają przewodniczącego rady, który reprezentuje Stowarzyszenie na szczeblu 
powiatowym. 

§ 23 
1. Biuro Zarządu Stowarzyszenia zapewnia właściwą obsługę merytoryczną i technicz-

ną Radzie Stowarzyszenia i Zarządowi Stowarzyszenia. 
2. Biurem Zarządu Stowarzyszenia kieruje Dyrektor, powołany przez Prezesa Stowa-

rzyszenia. 
3. Dyrektor Biura bierze udział w posiedzeniach OZD, Rady Stowarzyszenia i Zarządu 

Stowarzyszenia, składa oświadczenia, służy głosem doradczym i wnosi własne ini-
cjatywy do pracy Stowarzyszenia. 
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§ 24 

Kadencja władz Stowarzyszenia pochodzących z wyboru trwa pięć lat. 
 

Rozdział V 
Finanse i majątek stowarzyszenia 

 
§ 25 

1) Środki finansowe na swoją działalność Stowarzyszenie uzyskuje ze składek człon-
kowskich, subwencji, dotacji, darowizn, zleceń usług, spadków, dochodów z własnej 
działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia, z działalności publicznej i zbiórek 
publicznych. 

2) Środki finansowe Stowarzyszenia gromadzone są na własnym rachunku bankowym.  
3) Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań swoim 

majątkiem w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz 
osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku po-
krewieństwa 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.” 

4) Stowarzyszenie nie może przekazywać swojego majątku na rzecz swoich członków, 
członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż 
w stosunku do osób trzecich w szczególności jeśli przekazanie to następuje bez-
płatnie lub na preferencyjnych warunkach. 

5) Stowarzyszenie nie może wykorzystywać majątku na rzecz swoich członków, człon-
ków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w sto-
sunku do osób trzecich. 

6) Do zawierania umów i składania oświadczeń woli w sprawach finansowych potrzeb-
ne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia  łącznie, z pośród: 
Prezesa, Wiceprezesów i Skarbnika.   

 
Rozdział VI 

Zmiana Statutu 
 

§ 26 
Zmiana Statutu bądź może nastąpić w drodze uchwały Ogólnego Zebrania Delegatów 
powziętej bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej 
liczby członków – delegatów. 

Rozdział VII 
Rozwiązanie Stowarzyszenia 

 
§ 27 

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Ogólnego Zebrania 
Delegatów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków-delegatów  
i większością 2/3 głosów. 

2. Zawiadomienie o zamiarze rozwiązania Stowarzyszenia przekazuje się delegatom 
na miesiąc przed przewidywanym dla tego celu posiedzeniem Ogólnego Zebrania 
Delegatów. 

3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa m.in. sposób likwidacji oraz prze-
znaczenie majątku Stowarzyszenia. 

4. Dla realizacji spraw likwidacyjnych Ogólne Zebranie Delegatów powołuje Komisję 
Likwidacyjną Stowarzyszenia. 

 


