
STATUT  
 "MAŁOPOLSKIEGO    STOWARZYSZENIA    

NAUCZYCIELI   
KSZTAŁC ĄCYCH    KIEROWCÓW" 

 
 
 
Rozdział I  
Postanowienia ogólne 
 
§ 1 
Małopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Kształcących Kierowców, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa 
na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. 
Nr 79 poz. 855 z późniejszymi  zmianami) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. 
 
§ 2. 
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony. 
 
§ 3 
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków. 
 
§ 4 
Stowarzyszenie zrzesza na zasadzie dobrowolności osoby fizyczne i prawne, zajmujące się kształceniem 
kierowców i kandydatów na kierowców. 
 
§ 5 
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich 
celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju. 
 
§ 6 
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
§ 7 
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub 
podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii. 
 
§ 8 
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może 
zatrudniać pracowników. 
 
Rozdział II  
Cele i formy działania 
 
§ 9 
1.  Celem Stowarzyszenia jest realizacja zadań publicznych ( w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt. 1,5, 8, 9, 11,16,18,22 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. z 2003r., Nr 96, 
poz. 873 ) na rzecz jego członków, obejmująca: 
1. naukę, edukację, oświatę i wychowanie,  
2. pomoc społeczną, pomoc rodzinom i osobom (w tym ofiarom wypadków drogowych) w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 
3. ochronę i promocję zdrowia,  
4. upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn 
        ( w szczególności równouprawnienia płci w aspekcie praw i traktowania kierowców ), 
5. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 
6. ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego, 
7. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 

wspomagających rozwój demokracji,  



8. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracę między 
społeczeństwami, 

9. reprezentowanie środowiska we wszelkiego rodzaju komisjach i zespołach powoływanych przez 
instytucje zewnętrzne  w tym organa administracji publicznej. 

2.  Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez : 
1. organizowanie kursów, szkoleń podnoszących kwalifikacje instruktorów i nauczycieli szkolących 

kierowców w tym szkolenia z zakresu ratownictwa drogowego  i udzielania pierwszej pomocy ofiarom 
wypadków drogowych, 

2. organizowanie sympozjów, seminariów i innych form spotkań dotyczących inżynierii ruchu drogowego 
oraz techniki jazdy i motoryzacji, 

3. wymianę doświadczeń z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, 
4. organizacja corocznego regionalnego konkursu " Instruktor Roku",  
5. podejmowanie działań na rzecz  rozwoju świadomości i samoorganizacji środowiska wśród instruktorów 

nauki jazdy oraz ośrodków szkolenia kierowców w tym obronę praw i godności członków oraz 
reprezentowanie ich interesów, udzielanie porad i  pomocy prawnej oraz materialnej członkom  

        ( w miarę możliwości materialnych Stowarzyszenia ), 
6. udzielanie porad i pomocy prawnej w zakresie tworzenia i funkcjonowania podmiotów gospodarczych, 
7. publiczne wyrażanie opinii w sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, 
8. stałe podnoszenie kultury zachowań użytkowników dróg oraz doskonalenie techniki jazdy, 
9. podejmowanie i wspomaganie działań na rzecz upowszechniania i stosowania ekologicznych rozwiązań, 

mających na celu ochronę środowiska naturalnego, 
10. udzielanie pomocy prawem przewidzianej w przypadku naruszenia wolności i praw  człowieka oraz 

swobód obywatelskich. 
 
§ 10 
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. 
 
Rozdział III 
Członkowie, ich prawa i obowiązki 
 
§ 11. 
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez 
swojego przedstawiciela i może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 
 
§ 12.  
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
1) członków zwyczajnych, 
2) członków wspierających.  
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna, która wspiera finansowo 
Stowarzyszenie oraz identyfikuje się z celami statutowymi Stowarzyszenia. 
 
§ 13 
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać tylko osoba fizyczna, określona w § 4,  mająca pełną 

zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych. 
2. Przyjęcia na członka zwyczajnego lub wspierającego dokonuje uchwałą Zarząd Stowarzyszenia.  
3. Nabycie członkostwa następuje po: 

1. złożeniu pisemnej deklaracji podpisanej przez przystępującego i rekomendacji co najmniej dwóch 
członków zwyczajnych Stowarzyszenia, 

2. wpłaceniu wpisowego i składki członkowskiej. 
4. Dowodem przynależności do Stowarzyszenia jest ważna legitymacja wydana przez Zarząd w oparciu o wpis 

do rejestru członków. 
5. Zewnętrznym dokumentem świadczącym o przynależności do Stowarzyszenia  potwierdzającym wysoką 

jakość prowadzonych szkoleń jest Certyfikat wydawany przez Zarząd. 
6. Otrzymanie Certyfikatu przez członka Stowarzyszenia następuje po rocznym okresie próbnym 

udokumentowanym prowadzeniem szkoleń na profesjonalnym poziomie. 
7. Od uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo do trzydziestu dni od 

daty otrzymania decyzji odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania.   Stanowisko Walnego Zebrania 
jest ostateczne. 

 



§ 14 
1.   Członek zwyczajny ma prawo: 

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, 
2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu, 
3) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia, 
4) korzystania ze świadczeń i urządzeń będących w  dyspozycji Stowarzyszenia oraz otrzymywania 

pomocy w razie konieczności jej zaistnienia, 
5) otrzymywania nagród i wyróżnień przyznawanych przez Stowarzyszenie oraz może zostać 

przedstawiony przez Stowarzyszenie do otrzymania nagród i odznaczeń państwowych. 
2.   Członek zwyczajny obowiązany jest do: 

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 
2) udziału w Walnym Zebraniu Członków, 
3) terminowego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia, 
4) wpłacania na jego konto 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych  zgodnie z regulacją § 27 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wpłaty te przyjmowane będą od chwili 
uzyskania przez Stowarzyszenie statusu organizacji pożytku publicznego, 

5) rzetelnego realizowania powierzonych zadań i godnego reprezentowania Stowarzyszenia, 
6) przestrzegania zasad etyki zawodowej, 
7) wzajemnej pomocy, współpracy i dobrych obyczajów, 
8) pomnażania i chronienia majątku Stowarzyszenia. 

 
§ 15 
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną 

działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i 
zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. 

2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do 
władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań. 

3. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji o której 
mowa w ust.1. 

 
§ 16 
1.   Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po 
uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia, 

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,  
3) nie płacenia składek członkowskich (przez kolejne trzy miesiące ) lub nieusprawiedliwionego nie 

uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat, 
4) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, uchwał władz 

Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia, 
5) utraty przez członka pełnej zdolności do czynności prawnych lub pozbawienia praw publicznych. 

2. Skutkiem utraty członkostwa jest unieważnienie Certyfikatu. 
3.    Wpłacone wpisowe i składki członkowskie nie podlegają zwrotowi i będą wykorzystane na cele statutowe. 
 
§ 17 
1. Uchwałę o ustaniu członkostwa w Stowarzyszeniu podejmuje Zarząd. 
2. Zawiadomienie o skreśleniu lub wykluczeniu członka powinno nastąpić do 30 dni  po podjęciu uchwały z 

pisemnym uzasadnieniem przyczyny oraz pouczeniem o możliwości odwołania.  
 
§ 18 
Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania za pośrednictwem Sądu 
Koleżeńskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia. Walne Zebranie w czasie 
najbliższych obrad rozpatruje odwołanie, uzupełnione w tej sprawie o stanowisko Sądu Koleżeńskiego. Decyzja 
Walnego Zebrania jest ostateczna. 
 
§ 19 

Stowarzyszenie ma prawo nadawania tytułów honorowych. Tytuły honorowe nadaje Walne Zebranie Członków 
na wniosek  Zarządu. Tytuły honorowe nie wiążą się z żądnymi przywilejami. 
 
 
 
 



Rozdział IV 
Władze Stowarzyszenia 
 
§ 20  
1.   Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”, 
2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”, 
3) Komisja Rewizyjna, 
4) Sąd Koleżeński. 

2.   Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata. 
 
§ 21 
1. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, 

każdy organ Stowarzyszenia uzupełnia swój skład kooptując na wakujące miejsce nowego członka spośród 
członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

2. Liczba tak dokooptowanych członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z 
wyboru. W przeciwnym razie,  Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających. 

 
Warunki   prawomocności  uchwał  Walnego Zebrania 
 
§ 22 
1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów członków zwyczajnych Stowarzyszenia, 

bez względu na liczbę obecnych na Walnym Zebraniu.  
2. Uchwały podejmowane w sprawach  zapisanych § 39 ust. 1 i 2 zapadają  większością  2/3 głosów. 
3. Uchwały podejmowane w sprawach zapisanych w § 24 ust. 4, 5, 6 i 7 zapadają bezwzględną większością 

głosów ( powyżej 50% głosów  „za” oddanych przez obecnych na Walnym Zebraniu członków 
zwyczajnych Stowarzyszenia). 

4. Uchwały Walnego Zebrania są prawomocne i wykonalne od chwili ich podjęcia,  nie przysługuje od nich 
prawo odwołania. 

5. Uchwałę Walnego Zebrania sprzeczną z prawem, każdy członek Stowarzyszenia może zaskarżyć do sądu, 
wnosząc pozew o uznanie jej za nieważną. 

6. Walne Zebranie może na kolejnym posiedzeniu uchylić każdą swoją uchwałę jeżeli  nie została jeszcze 
wykonana  lub  nie wywołała  określonych  skutków. 

 
Walne  Zebranie  Członków 
 
§ 23 
1.   Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2.   Walne Zebranie Członków może być: 

1) Zwyczajne, 
2) Nadzwyczajne. 
Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako 
sprawozdawczo-wyborcze. O terminie, porządku i miejscu  obrad Walnego Zebrania członkowie 
Stowarzyszenia powiadamiani są na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie później niż na 
14 dni przed terminem Walnego Zebrania. 

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest najpóźniej do 30 kwietnia, po zakończeniu roku 
obrachunkowego, którym jest rok kalendarzowy. 

4. Walne Zebranie Członków obraduje wg  uchwalonego przez siebie porządku obrad. 
5.  Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: 

1) z własnej inicjatywy, 
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 
4) Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku 

lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.  
6. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Walnego Zebrania w sytuacjach wymienionych w punkcie 2 i 3 lub 

w przypadku zawieszenia przez Komisję Rewizyjną w pełnieniu  czynności cały Zarząd, prawo zwołania 
Walnego Zebrania przysługuje Komisji Rewizyjnej. 

7. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo. Przewodniczący 
nie może wchodzić w skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. 

8. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego  
         Zebrania. 



 
§ 24 
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy: 
1. Ustalanie kierunków rozwoju Stowarzyszenia, celów stawianych do realizacji przez Stowarzyszenie oraz 

podstawowych zasad gospodarki finansowej. 
2. Dokonywanie zmian w statucie.  
3. Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku. 
4. Wybór i odwoływanie wszystkich członków pozostałych władz Stowarzyszenia, w tym Prezesa Zarządu, 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego. Wybory do władz 
Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym, lub jawnym odrębną decyzją Walnego Zebrania.  

5. Wybór delegatów reprezentujących Stowarzyszenie w organizacjach i instytucjach zewnętrznych, spośród 
kandydatów rekomendowanych przez Zarząd. 

6. Rozpatrywanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych,  bilansu oraz 
udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej. 

7. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości. 
8. Oznaczenia górnej granicy zobowiązań zaciąganych przez Stowarzyszenie. 
9. Decydowanie o zmianie struktur Stowarzyszenia, ich rozwiązaniu oraz o liczebności tych struktur. 
10. Typowanie do odznaczeń. 
11. Nadawanie tytułów honorowych Stowarzyszenia. 
12. Rozpatrywanie odwołań od uchwał pozostałych władz Stowarzyszenia. 
13. Określanie wysokości wpisowego i składek członkowskich. 
14. Podejmowanie uchwał w innych sprawach nie przekazanych do kompetencji pozostałych władz 

Stowarzyszenia. 
 
Zarząd  Stowarzyszenia 
 
§ 25 
1. Zarząd składa się z pięciu członków: Prezesa - wybranego bezpośrednio przez Walne Zebranie oraz 

Zastępcy Prezesa, Sekretarza, Skarbnika i Członka Zarządu. Zarząd wybierany jest spośród kandydatów 
zgłoszonych przez nowowybranego Prezesa Stowarzyszenia. 

2. Kadencja członków Zarządu kończy się w dniu posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zebrania (w roku, w 
którym upływa wymieniony  3 - letni okres kadencji ). 

3. Przed upływem kadencji mandat na członka Zarządu wygasa wskutek: 
- zrzeczenia się mandatu, 
- odwołania przez Walne Zebranie, 
- utraty członkostwa Stowarzyszenia lub śmierci członka. 

4. Poszczególni Członkowie Zarządu lub cały Zarząd mogą zostać, na mocy uchwały Komisji Rewizyjnej, 
zawieszeni w pełnieniu czynności, jeżeli uchylają się od pełnienia funkcji  w  Zarządzie lub podejmują 
działania na szkodę Stowarzyszenia lub niezgodne z prawem. Zawieszenie następuje do chwili usunięcia 
jego przyczyny, najdłużej do posiedzenia  najbliższego Walnego Zebrania. 

5. W sytuacji wymienionej w punkcie 4, następuje uzupełnienie składu Zarządu do czasu zwołania 
zwyczajnego Walnego Zebrania.  W przypadku braku możliwości uzupełnienia składu Zarządu wymagane 
jest zwołanie przez Komisję Rewizyjną wyborów uzupełniających. 

6. Mandatu członka Zarządu nie można łączyć z mandatami w innych władzach Stowarzyszenia. 
7. Prezes Zarządu stoi na czele Zarządu, zwołuje jego posiedzenia i kieruje bieżącą działalnością. 
8. Zarząd zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu. 
9. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co 

najmniej 3 członków Zarządu.  W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.  Na 
podstawie uchwały pełnego składu  Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym. 

 
§ 26 
Do zakresu działania Zarządu należy: 
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z 

celami statutowymi, 
2) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych, 
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,  
4) przedkładanie Komisji Rewizyjnej do zbadania oraz Walnemu Zebraniu do zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania i bilansu, 
5) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu, 
6) ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia, 



7) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, prowadzenia 
działalności gospodarczej, 

8) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań do limitu określonego przez Walne Zebranie, 
9) zwoływanie Walnego Zebrania ustalanie jego porządku, 
10) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających 

oraz zawieranie porozumień z członkami wspierającymi, 
11) w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich oraz zawieszanie 

obowiązku płacenia składek na okres udokumentowanego zaprzestania działalności szkoleniowej, 
12) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
13) powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych, 
14) wybór i delegowanie członków Stowarzyszenia do wszelkiego rodzaju komisji i zespołów zewnętrznych, 
15) podejmowanie decyzji w sprawie określenia jakie rodzaje działalności pożytku publicznego są odpłatne, a 

jakie nieodpłatne, 
16) wnioskowanie o nadanie tytułów honorowych, 
17) podejmowanie decyzji o współpracy z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami 

i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz o byciu członkiem tych organizacji na 
zasadach pełnej autonomii. 

 
§ 27 
1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Kierownika (Dyrektora). 
2. Kierownik (Dyrektor) kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega zatwierdzeniu przez 

Zarząd. 
 
Komisja  Rewizyjna  
 
§ 28 
Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli i nadzoru nad jego 
działalnością. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. 
 
§ 29 
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków, w tym z Przewodniczącego, wybieranych przez 

Walne Zebranie spośród nieograniczonej liczby kandydatów, będących członkami Stowarzyszenia. 
Kadencja członków Komisji Rewizyjnej kończy się w dniu posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zebrania 

         ( w roku, w którym upływa wymieniony 3 – letni okres kadencji ).  
2. Przewodniczący stoi na czele Komisji Rewizyjnej i kieruje jej bieżącą działalnością. 
3. Przed upływem kadencji mandat na członka Komisji Rewizyjnej wygasa wskutek: 

- odwołania przez Walne Zebranie lub zrzeczenia się mandatu, 
- utraty członkostwa Stowarzyszenia lub śmierci członka. 
 

§ 30 
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 
1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, 
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień, 
3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się 

przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu, 
4. zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem, 
5. zawieszanie w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu, 
6. składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu, 
7. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu. 
 
§ 31 
Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym,  zapadają zwykłą większością głosów w 
obecności 2/3 aktualnego składu Komisji.  Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może 
podejmować uchwały w głosowaniu tajnym. 
 
§ 32 
1. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej: 

- nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

- nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, 



- nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub 
wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. 
o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. 
Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, 
poz. 535). 

2 Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 
3 Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub 

ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 
 
Sąd  Koleżeński 
 
§ 33 
1. Sąd Koleżeński składa się od jednego do trzech członków, w tym z Przewodniczącego Sądu, wybieranych 

przez Walne Zebranie spośród nieograniczonej liczby kandydatów, będących członkami Stowarzyszenia. 
Kadencja członków Sądu Koleżeńskiego kończy się w dniu posiedzenia zwyczajnego Walnego Zebrania  

       (w roku, w którym upływa wymieniony 3-letni okres kadencji ). 
2. Przed upływem kadencji mandat na członka Sądu Koleżeńskiego wygasa wskutek:  

- odwołania przez Walne Zebranie lub zrzeczenia się mandatu, 
- utraty członkostwa Stowarzyszenia lub śmierci członka. 

3. W przypadkach wskazanych w punkcie 2, Sąd Koleżeński funkcjonuje w zmniejszonym  składzie, do czasu 
jego uzupełnienia na najbliższym Walnym Zebraniu. 

4. Mandatu członka  Sądu Koleżeńskiego nie można łączyć z mandatami w innych władzach Stowarzyszenia. 
 
§ 34 
1. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy w składzie jednoosobowym sprawy wydając stosowną decyzję lub 

opinię na piśmie. 
2. Sąd Koleżeński : 

- rozstrzyga sprawy sporne pomiędzy członkami Stowarzyszenia oraz uczestniczy w sprawach spornych 
między członkami a organami administracyjnymi, sądami, oraz wszelkimi innymi instytucjami, 

- pośredniczy w postępowaniu odwoławczym od decyzji Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu z grona 
członków stowarzyszenia. 

3. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego zainteresowanych członków Stowarzyszenia służy odwołanie do Walnego 
Zebrania. Odwołanie wnosi się na piśmie, za pośrednictwem Zarządu, w terminie 14 dni od wydania 
decyzji. 

4. Decyzje Sądu Koleżeńskiego stają się prawomocne i wykonalne, w przypadku  nie wniesienia przez 
zainteresowanych , we wskazanym terminie, odwołania.  Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie 
uchwały do czasu jej rozpatrzenia przez  Walne Zebranie, na najbliższym jego posiedzeniu. 

5. Sąd Koleżeński może uchylić każdą swoją prawomocną decyzję jeżeli nie została jeszcze wykonana lub nie 
wywołała określonych skutków, w szczególności jeżeli wystąpią nowe istotne dla sprawy okoliczności, 
nieznane Sądowi. 

 
Rozdział V 
Maj ątek  Stowarzyszenia  i  gospodarka  finansowa 
 
§ 35 
Majątek Stowarzyszenia stanowią: 
- wpisowe i składki członkowskie, 
- darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne, 
- wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku  
               Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje), 
- dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia, 
- dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług, 
- dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów. 
 
§ 36 
Na majątek Stowarzyszenia składać się będą również 1% odpisy od podatków wpłacane na konto 
Stowarzyszenia  – od chwili uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego. 
 
 
 
 



§ 37 
1. Zabrania się: 
- udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego 

członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku 
małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub 
kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi", 

- przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz 
ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie 
to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

- wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich 
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio 
wynika ze statutowego celu organizacji,  

- zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 
Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich. 

 
Sposób  reprezentacji  i  zaciągania  zobowiązań 
 
§ 38 
1. Do  reprezentacji   Stowarzyszenia  upoważniony  jest  Prezes  Zarządu  samodzielnie  lub  łącznie  dwóch 

Członków  Zarządu. 
2. Do zaciągania  zobowiązań  majątkowych  upoważniony  jest  Prezes  Zarządu  samodzielnie  lub  dwóch 

Członków  Zarządu  działających  łącznie. 
 
Rozdział VI 
Zmiana  statutu,  rozwiązanie  Stowarzyszenia  i  przepisy  końcowe 
 
§ 39 
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, 

obecnych na Walnym Zebraniu członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania. 
2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 

2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania. 
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje trzy osobową Komisję 

Likwidacyjną, która  przeprowadzi  likwidację  Stowarzyszenia.  
4. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia zostanie przeznaczony na cel wskazany w uchwale Walnego 

Zebrania., po wcześniejszym  wypełnieniu  jego  zobowiązań. 
 
§ 40 
Postanowienia statutu obowiązują od dnia uchwalenia. 
 
 


