
STATUT 
POZNA SKIEGO STOWARZYSZENIA KENDO, IAIDO I JODO - 

MEISHINKAN 
 

 
 

Rozdzia  I 
Nazwa, teren dzia ania, siedziba w adz i charakter prawny 

 
§ 1 

 
1. Stowarzyszenie nosi nazw : POZNA SKIE STOWARZYSZENIE KENDO, IAIDO I 

JODO - MEISHINKAN i zwane dalej jest Stowarzyszeniem. 
2. Stowarzyszenie zosta o utworzone na czas nieokre lony i dzia a w ramach prawnych 

wyznaczonych przez w ciwe ustawy oraz na podstawie niniejszego statutu. 
 

§ 2 
 

Terenem dzia ania Stowarzyszenia jest obszar Województwa Wielkopolskiego, a siedzib  
ul. Cedrowa 1/7, 61-449 Pozna . 
 

§ 3 
 
Stowarzyszenie posiada osobowo  prawn  i dzia a na podstawie przepisów ustawy z dnia 
7 kwietnia 1998 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 79, 
poz. 855, z pó n. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku 
publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873, z pó n. zm.), Statutem 
Polskiego Zwi zku Kendo oraz niniejszego Statutu. 
 

§ 4 
 

1. Stowarzyszenie mo e tworzy  jednostki regulaminowe dzia aj ce w ramach 
Stowarzyszenia. 

 
§ 5 

 
Stowarzyszenie mo e by  cz onkiem krajowych i mi dzynarodowych organizacji o tym 
samym lub podobnym profilu dzia ania na podstawie uchwa y Zarz du, o ile nie narusza to 
przepisów prawa polskiego. 
 

§ 6 
 
1. Stowarzyszenie opiera swoj  dzia alno  na pracy spo ecznej swoich cz onków. 
2. Do realizacji zada  statutowych mo e zatrudnia  pracowników. 
 

§ 7 
 
Stowarzyszenie mo e posiada  w asne barwy, znaki i odznaki organizacyjne oraz u ywa  
piecz ci, zgodnie z w ciwymi przepisami. 
 
 



Rozdzia  II 
Cele i rodki dzia ania 

 
§ 8 

 
1. Stowarzyszenie jest organizacj  spo eczn  dzia aj  na zasadach wolno ci. Jest 

organizacj  apolityczn , a cz onkami mog  by  ludzie ró nych wiatopogl dów i 
wyzna  pozostaj cych w zgodzie z Konstytucj  i pozosta ymi aktami prawnymi 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Celami Stowarzyszenia s : 
a.) wspó dzia anie z w adzami sportowymi pa stwowymi i samorz dowymi w celu 

zapewnienia cz onkom w ciwych warunków do uprawiania kendo, iaido oraz 
jodo, 

b.) uczestniczenie w zawodach rangi krajowej i mi dzynarodowej, 
c.) organizowanie i udzia  w zawodach, egzaminach, kursach, pokazach, 

zgrupowaniach i obozach sportowych kendo, iaido oraz jodo, 
d.) prowadzenie dzia alno ci szkoleniowej, 
e.) sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad cz onkami Stowarzyszenia, 
f.) wspó praca z organizacjami administracji rz dowej i samorz dowej, organizacjami 

spo ecznymi oraz rodkami masowego przekazu zajmuj cymi si  promowaniem i 
krzewieniem kultury fizycznej i sportu, 

g.) edukacja dzieci, m odzie y i doros ych w zakresie wschodnich sztuk walki i 
kultury, 

h.) organizowanie ró nych form samopomocy kole skiej. 
 

§ 9 
 
Dla zapewnienia rodków finansowych na realizacj  celów statutowych - Stowarzyszenie 
mo e prowadzi  dzia alno  gospodarcz  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa. 
 
 

Rozdzia  III 
Cz onkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowi zki 

 
§ 10 

 
Cz onkowie Stowarzyszenia dziel  si  na: 
1. Zwyczajnych, 
2. Uczestników, 
3. Honorowych, 
4. Wspieraj cych. 
 

§ 11 
 
1. Cz onkami zwyczajnymi mog  by  pe noletni obywatele polscy zamieszkali tak w 

kraju jak i za granic  oraz cudzoziemcy przyj ci przez Zarz d Stowarzyszenia na 
podstawie pisemnej deklaracji. 

2. Cz onkami uczestnikami mog  by  uczniowie i inni niepe noletni obywatele - za 
zgod  rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie pisemnej deklaracji. 

3. Cz onkami honorowymi mog  by  osoby fizyczne, niezale nie od obywatelstwa, 
zas one szczególnie dla rozwoju Stowarzyszenia. Status nadaje Walne Zebranie 
Cz onków na wniosek Zarz du. 



Cz onkami wspieraj cymi mog  by  osoby prawne lub fizyczne wspieraj ce 
Stowarzyszenie materialnie, organizacyjnie lub w inny sposób. Status nadaje Zarz d 
Stowarzyszenia po z eniu pisemnej deklaracji. 

 
§ 12 

 
1. Cz onkowie zwyczajni maj  prawo: 

a.) uczestniczy  w Walnym Zebraniu cz onków, 
b.) wybiera  i by  wybieranym do wszystkich w adz Stowarzyszenia na zasadach 

okre lonych w statucie, 
c.) wysuwa  postulaty i wnioski do w ciwych w adz Stowarzyszenia, 
d.) zwraca  si  z pytaniami i skargami do w adz Stowarzyszenia, 
e.) nosi  odznak  i legitymacj  Stowarzyszenia, 
f.) bra  udzia  we wszystkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, 
g.) korzysta  z mienia Stowarzyszenia wed ug odr bnych regulaminów, 
h.) otrzymywa  stypendia i inne formy pomocy w rozwoju,  
i.) przyst powa  do egzaminów, udzia  w zawodach, egzaminach, kursach, pokazach, 

zgrupowaniach i obozach sportowych kendo, iaido oraz jodo. 
 
2. Cz onkowie zwyczajni maj  obowi zek: 

a.) przestrzeganie postanowie  niniejszego Statutu, innych regulaminów 
Stowarzyszenia oraz uchwa  organów Stowarzyszenia, 

b.) regularnie op aca  sk adki cz onkowskie, 
c.) aktywnego udzia u w dzia alno ci Stowarzyszenia, pomoc innym cz onkom 

Stowarzyszenia w zakresie dzia alno ci statutowej, 
d.) przyczynianie si  do rozwoju Stowarzyszenia swoj  postaw  i dzia aniami. 

 
3. Cz onkowie - uczestnicy, honorowi i wspieraj cy posiadaj  wszystkie prawa cz onków 

zwyczajnych z wyj tkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. 
 

§ 13 
 
1. Cz onkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku: 

a.) Wyst pienia cz onka ze Stowarzyszenia zg oszonego na pi mie Zarz dowi, 
b.) Pozbawienie cz onkostwa honorowego wymaga uchwa y Walnego Zebrania 

Cz onków Stowarzyszenia, podejmowanej na wniosek Zarz du, 
c.) Skre lenie z listy cz onków z powodu zalegania w okresie d szym ni  3 miesi ce z 

op at  sk adek cz onkowskich lub innych wiadcze , po uprzednim upomnieniu na 
pi mie lub poczta elektroniczn , 

d.) wykluczenia przez Zarz d w przypadku naruszenia postanowie  Statutu, 
nieprzestrzegania uchwal i regulaminów lub dzia ania na szkod  Stowarzyszenia, 

e.) mierci cz onka lub utraty osobowo ci prawnej przez osoby prawne, 
f.) rozwi zania si  Stowarzyszenia. 

 
2. Cz onek Stowarzyszenia niewykonuj cy obowi zków statutowych z przyczyn przez 

Stowarzyszenie niezawinionych mo e by  pozbawiony cz onkostwa przez wykre lenie 
z listy cz onków na drodze uchwa y Zarz du. 

3. Cz onek Stowarzyszenia mo e by  zawieszony w prawach cz onkowskich przez Zarz d 
w przypadku niebrania czynnego udzia u w realizacji zada  i celów Stowarzyszenia lub 
innego naruszenia postanowie  statutu i uchwa . 



4. Zawieszenie w prawach cz onkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnie  
statutowych, a w szczególno ci prawa do udzia u w zawodach sportowych i dzia alno ci 
szkoleniowej Stowarzyszenia. 

5. Od  uchwa  Zarz du,  o  których  mowa  w  §  13  ust.  1,  2,  3,  4,   zainteresowanemu  
przys uguje prawo odwo ania do Walnego Zebrania Cz onków, którego uchwa a w tym 
przedmiocie jest ostateczna. Odwo anie nale y wnie  w terminie 14 (czternastu) dni od 
otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarz du. Uchwa a Walnego Zebrania 
Cz onków podejmowana jest na najbli szym Walnym Zebraniu Cz onków. 

 
 

Rozdzia  IV 
adze Stowarzyszenia 

 
§ 14 

 
adzami Stowarzyszenia s : 

1. Walne Zebranie Cz onków, 
2. Zarz d, 
3. Komisja Rewizyjna. 
 

§ 15 
 
1. Kadencja  cz onków Zarz du i cz onków Komisji Rewizyjnej  trwa cztery (4) lata, a ich 

wybór odbywa si  w g osowaniu tajnym lub jawnym, w zale no ci od uchwa y 
Walnego Zgromadzenia Cz onków. 

2. Cz onkowie wybrani do w adz Stowarzyszenia mog  t  sam  funkcj  pe ni  przez 
nieograniczon  ilo  kadencji. 

 
§ 16 

 
1. Najwy sz  w adz  Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Cz onków zwo ywane co roku 

jako sprawozdawcze i co cztery (4) lata jako sprawozdawczo - wyborcze. 
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Cz onków nale y: 

a) wybór Zarz du i Komisji Rewizyjnej, 
b) uchwalanie g ównych kierunków i programów dzia ania Stowarzyszenia, 
c) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z dzia alno ci ust puj cych w adz, 
d) udzielanie absolutorium ust puj cemu Zarz dowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
e) rozpatrywanie odwo  od uchwa  Zarz du w sprawach wykre lenia lub 

zawieszenia w prawach cz onka, 
f) rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarz du i cz onków Stowarzyszenia, 
g) podejmowanie uchwa  w sprawie przyj cia cz onka honorowego, 
h) podejmowanie uchwa  w ka dej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich 

sprawach nie zastrze onych do kompetencji innych w adz stowarzyszenia. 
 

§ 17 
 
W Walnym Zebraniu Cz onków bior  udzia : 
1. z g osem stanowi cym - cz onkowie zwyczajni Stowarzyszenia, 
2. z g osem doradczym - pozostali cz onkowie Stowarzyszenia oraz zaproszeni go cie. 
 

§ 18 
 



Uchwa y Walnego Zebrania Cz onków zapadaj  zwyk  wi kszo ci  g osów, przy 
obecno ci co najmniej 1/2 ogólnej liczby cz onków w pierwszym terminie i bez wzgl du na 
liczb  cz onków w drugim terminie. 
 

§ 19 
 
1. Walne Zgromadzenie Cz onków zwo uje zarz d Stowarzyszenia. 
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie mo e by  zwo ane na skutek: 

a.) Uchwa y Zarz du podj tej wi kszo ci  2/3 g osów, 
b.) Wniosku Komisji Rewizyjnej, 
c.) Wniosku zg oszonego przez co najmniej 1/2 ogólnej liczby cz onków zwyczajnych. 

 
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwo ywane jest przez Zarz d w terminie 30 dni od 

zg oszenia wniosku lub podj tej uchwa y i obraduje nad sprawami, dla których zosta o 
zwo ane. 

4. O terminie, miejscu i porz dku obrad Walnego Zebrania Cz onków, Zarz d zawiadamia 
cz onków na pi mie lub poczt  elektroniczn , co najmniej na dwa tygodnie przed 
terminem Walnego Zebrania Cz onków. 

 
 

Rozdzia  V 
Zarz d Stowarzyszenia 

 
§ 20 

 
Zarz d jest organem w adzy Stowarzyszenia dzia aj cym pomi dzy Walnymi Zebraniami 
Cz onków. 
 

§ 21 
 
1. Zarz d sk ada si  z pi ciu osób wybranych przez Walne Zebranie Cz onków. 
2. Cz onkowie Zarz du pe ni  swoj  funkcj  spo ecznie i nie mog  za swoj  prac  w 

Stowarzyszeniu pobiera  wynagrodzenia. Mog  natomiast otrzymywa  zwrot 
uzasadnionych i udokumentowanych kosztów poniesionych w zwi zku z dzia aniem w 
imieniu Stowarzyszenia podj tym z tytu u pe nionych funkcji. 

3. Cz onkowie Zarz du mog  by  odwo ani uchwa  Walnego Zebrania Cz onków. 
 

§ 22 
 

Do kompetencji Zarz du nale y prowadzenie spraw Stowarzyszenia oraz jego 
reprezentowanie, a w szczególno ci: 

a) wykonywanie uchwa  Walnego Zebrania Cz onków, 
b) uchwalanie programów szczegó owych, planów dzia alno ci oraz preliminarza 

bud etowego w tym wysoko ci sk adek cz onkowskich, 
c) powo ywanie i odwo ywanie cz onków dora nych komisji oraz komitetów 

organizacyjnych imprez organizowanych przez Stowarzyszenie, 
d) przyjmowanie oraz skre lanie z listy cz onków Stowarzyszenia, jak równie  

prowadzenie ewidencji cz onków Stowarzyszenia, 
e) przyznawanie nagród i wyró nie , 
f) zarz dzanie maj tkiem Stowarzyszenia zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, 



g) reprezentowanie interesów Stowarzyszenia i jego cz onków przed innymi 
organizacjami, w tym organizacjami zrzeszaj cymi stowarzyszenia o podobnym 
profilu dzia alno ci, 

h) sk adanie Walnemu Zebraniu Cz onków sprawozda  z dzia alno ci Zarz du i 
Stowarzyszenia, 

i) zatrudnianie pracowników oraz ustalanie zasad wynagrodzenia, 
j) zwo ywanie Walnego Zebrania Cz onków Stowarzyszenia. 

 
§ 23 

 
1. Prawo cz onków Zarz du do prowadzenia spraw Stowarzyszenia i jego reprezentowania 

dotyczy wszystkich czynno ci s dowych i pozas dowych. 
2. Cz onkowie Zarz du maj  prawo i obowi zek prowadzenia spraw Stowarzyszenia.  
3. Ka dy z cz onków Zarz du mo e prowadzi  bez uprzedniej uchwa y Zarz du sprawy 

nieprzekraczaj ce zakresu zwyk ych czynno ci Stowarzyszenia. Je eli jednak przed 
za atwieniem sprawy, o której mowa powy ej, cho by jeden z pozosta ych cz onków 
Zarz du sprzeciwi si  jej przeprowadzeniu lub je eli sprawa przekracza zakres 
zwyk ych czynno ci Stowarzyszenia, wymagana jest uprzednia uchwa a Zarz du. 

4. Powo anie pe nomocnika wymaga zgody wszystkich cz onków Zarz du. Odwo  
pe nomocnictwo mo e ka dy cz onek Zarz du. 
 

§ 24 
 

1. W przypadku sprzeczno ci interesów Stowarzyszenia z interesami cz onka Zarz du, 
jego wspó ma onka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z 
którymi jest powi zany osobi cie, cz onek Zarz du powinien wstrzyma  si  od udzia u 
w rozstrzyganiu takich spraw i mo e da  zaznaczenia tego w protokole. 

2. Cz onek Zarz du nie mo e bez zgody Walnego Zebrania Cz onków zajmowa  si  
interesami konkurencyjnymi ani te  uczestniczy  w konkurencyjnej osobie prawnej lub 
organizacji jako cz onek tego organu.  

 
§ 25 

 
1. Posiedzenia Zarz du odbywaj  si  w miar  potrzeb, jednak nie rzadziej, ni  co 3 (trzy) 

miesi ce. 
2. Uchwa y Zarz du mog  by  powzi te, je eli wszyscy cz onkowie zostali prawid owo 

zawiadomieni o posiedzeniu Zarz du. Uchwa y Zarz du zapadaj  zwyk  wi kszo ci  
osów, w obecno ci co najmniej 3/5 liczby cz onków Zarz du.  

3. Uchwa y Zarz du s  protoko owane. Protoko y powinny zawiera  porz dek obrad, 
nazwiska i imiona obecnych cz onków Zarz du, liczb  g osów oddanych na 
poszczególne uchwa y oraz zdania odr bne. Protoko y podpisuj  obecni cz onkowie 
Zarz du. 

4. Uchwa y Zarz du mog  by  podj te w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu rodka 
porozumiewania si  na odleg . Projekty uchwa  podejmowanych w trybie pisemnym 

 przedstawiane do podpisu wszystkim cz onkom Zarz du przez Prezesa Zarz du, jego 
Zast pc  albo cz onka Zarz du wyznaczonego przez Prezesa Zarz du i staj  si  wi ce 
po podpisaniu ich przez wi kszo  cz onków Zarz du, w tym przez Prezesa Zarz du. 

 
§ 26 

 
Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarz d, a w przerwie mi dzy posiedzeniami 
Zarz du przez Prezesa Zarz du. W przypadku ust pienia lub mierci Prezesa, jego 



obowi zki przejmuje Wiceprezes do czasu najbli szego Walnego Zebrania Sprawozdawczo 
- Wyborczego. 
 

§ 27 
 
1. Zarz d konstytuuje si  na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy przewodnicz cy 

Walnego Zebrania Cz onków. 
2. Zarz d wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa i sekretarza, a pozosta ym 

cz onkom przydziela do realizacji okre lone funkcje. 
3. Zakres dzia ania, organizacj  oraz tryb pracy Zarz du i jego organów okre laj  

regulaminy uchwalone przez Zarz d. 
 

§ 28 
 

Komisja rewizyjna 
 
 
1. Komisja Rewizyjna sk ada si  z trzech osób: 

a.) Przewodnicz cego, 
b.) Wiceprzewodnicz cego, 
c.) Sekretarza. 

 
2. Cz onkowie Komisji Rewizyjnej pe ni  swoj  funkcj  spo ecznie i nie mog  za swoj  

prac  w Stowarzyszeniu pobiera  wynagrodzenia. 
3. Komisja  Rewizyjna  przeprowadza  co  najmniej  raz  w  roku  kontrol  statutowej  i  

finansowo-gospodarczej dzia alno ci Stowarzyszenia. 
4. Komisja Rewizyjna przedk ada Walnemu Zebraniu Cz onków sprawozdanie ze swej 

dzia alno ci oraz posiada wy czne prawo stawiania wniosków w sprawach 
absolutorium dla Zarz du. 

5. Komisja Rewizyjna ma prawo wyst powania do Zarz du z wnioskami wynikaj cymi z 
ustale  kontroli i dania wyja nie  oraz usuni cia nieprawid owo ci. 

6. Przewodnicz cy Komisji Rewizyjnej lub upowa niony przez niego cz onek Komisji ma 
prawo bra  udzia  w posiedzeniach Zarz du i innych organów z g osem doradczym. 

7. Mandat cz onka Komisji Rewizyjnej wygasa w razie z enia pisemnej rezygnacji, 
utraty cz onkostwa w Stowarzyszeniu oraz w przypadku odwo ania przez Walne 
Zebranie Cz onków. 

 
§ 29 

 
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale y: 

a.) przeprowadzanie okresowych kontroli dzia alno ci Stowarzyszenia, w tym kontroli 
dzia alno ci finansowej oraz kontroli wykonywania uchwa  Walnego Zebrania 
Cz onków, oraz przedk adanie Walnemu Zebraniu Cz onków sprawozda  z takich 
kontroli, 

b.) wydawanie zalece  pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybie  w 
dzia alno ci Stowarzyszenia, okre lenie terminów oraz sposobów ich usuni cia, 

c.) przedstawianie pisemnych sprawozda  ze swej dzia alno ci na Walnemu Zebraniu 
Cz onków, 

d.) ocena sprawozda  Zarz du i przedstawianie jej wyników Walnemu Zebraniu 
Cz onków, wraz z rekomendacj  dotycz  udzielenia lub nieudzielenia 
absolutorium Zarz dowi albo poszczególnym jego cz onkom, 



e.) sk adanie zastrze  w stosunku do projektowanych uchwa , postanowie  i 
przedsi wzi  Zarz du, je eli mog  one spowodowa  nieprawid owo ci w 
dzia alno ci Stowarzyszenia, 

f.) wyst powanie z daniem zwo ania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Cz onków, 
wzgl dnie z wnioskiem o zwo anie posiedzenia Zarz du w przypadkach 
stwierdzenia niezgodnych z prawem, statutem lub istotnymi interesami 
Stowarzyszenia dzia  Zarz du. 

 
2. Komisja  Rewizyjna  przeprowadza  co  najmniej  1  (jeden)  raz  w  roku  kontrol  

ca okszta tu dzia alno ci Stowarzyszenia, a w szczególno ci kontrol  dzia alno ci 
finansowej oraz kontrol  wykonywania uchwa  Walnego Zebrania Cz onków. 
Przedmiotem kontroli nie mog  by  orzeczenia S du Kole skiego. 

3. Przewodnicz cy Komisji Rewizyjnej lub upowa niony przez niego cz onek Komisji 
Rewizyjnej ma prawo bra  udzia  w posiedzeniach Zarz du z g osem doradczym. 

 
§ 30 

 
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywaj  si  w miar  potrzeb, nie rzadziej ni  co 6 

(sze ) miesi cy. 
2. Uchwa y Komisji Rewizyjnej mog  by  powzi te, je eli wszyscy cz onkowie zostali 

prawid owo zawiadomieni o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Uchwa y Komisji 
Rewizyjnej zapadaj  zwyk  wi kszo ci  g osów, w obecno ci co najmniej 2/3 liczby 
cz onków Komisji Rewizyjnej.  

3. Uchwa y Komisji Rewizyjnej s  protoko owane. Protoko y powinny zawiera  porz dek 
obrad, nazwiska i imiona obecnych cz onków Komisji Rewizyjnej, liczb  g osów 
oddanych na poszczególne uchwa y oraz zdania odr bne. Protoko y podpisuj  obecni 
cz onkowie Komisji Rewizyjnej. 

4. Uchwa y Komisji Rewizyjnej mog  by  podj te w trybie pisemnym lub przy 
wykorzystaniu rodka porozumiewania si  na odleg . Projekty uchwa  
podejmowanych w trybie pisemnym s  przedstawiane do podpisu wszystkim cz onkom 
Komisji Rewizyjnej przez Przewodnicz cego Komisji Rewizyjnej albo cz onka Komisji 
Rewizyjnej wyznaczonego przez Przewodnicz cego Komisji Rewizyjnej i staj  si  
wi ce po podpisaniu ich przez wi kszo  cz onków Komisji Rewizyjnej, w tym przez 
Przewodnicz cego Komisji Rewizyjnej. 

 
§ 31 

 
1. W razie gdy sk ad w adz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania 

kadencji, uzupe nienie ich sk adu mo e nast pi  w drodze kooptacji, której dokonuj  
pozostali cz onkowie organu, który uleg  zmniejszeniu. 

2. Liczba cz onków w adz pochodz cych z kooptacji nie mo e przekracza  1/3 liczby 
cz onków pochodz cych z wyboru. 

 
 

Rozdzia  VI 
Maj tek i fundusze Stowarzyszenia 

 
§ 32 

 
1. Maj tek Stowarzyszenia stanowi  nieruchomo ci, ruchomo ci i fundusze. 
2. Na fundusz Stowarzyszenia sk adaj  si : 

a.) Sk adki roczne i miesi czne cz onków Stowarzyszenia oraz op aty wpisowe, 



b.) Wp ywy z zawodów, zgrupowa  i egzaminów organizowanych przez 
Stowarzyszenie, 

c.) Darowizny, dotacje i rodki pochodz ce z innej dzia alno ci statutowej i 
gospodarczej Stowarzyszenia. 

 
3. rodki pieni ne, niezale nie od róde  ich pochodzenia, mog  by  przechowywane 

wy cznie na koncie Stowarzyszenia. 
4. Ca  uzyskanych przez Stowarzyszenie dochodów przeznaczona jest wy cznie na 

dzia alno  statutow . 
 

§ 33 
 

Do wa no ci o wiadcze  dotycz cych praw i obowi zków maj tkowych Stowarzyszenia 
wymagane jest wspó dzia anie dwóch osób prezesa i sekretarza lub wiceprezesa oraz 
sekretarza. 
 
 

Rozdzia  VII 
Zmiana Statutu i rozwi zanie Stowarzyszenia 

 
§ 34 

 
Zmiana Statutu mo e by  uchwalona przez Walne Zebranie Cz onków wi kszo ci  2/3 

osów w obecno ci co najmniej po owy liczby cz onków Walnego Zebrania Cz onków. 

§ 35 

1. Stowarzyszenie mo e by  rozwi zane na podstawie uchwa y Walnego Zebrania 
Cz onków powzi tej wi kszo ci  2/3 g osów, przy obecno ci co najmniej po owy 
uprawnionych do g osowania. 

2. Likwidatorami s  cz onkowie Zarz du Stowarzyszenia, je li Walne Zebranie Cz onków 
nie wyznaczy innych likwidatorów. 

3. Pozosta y po likwidacji maj tek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z 
uchwa  Walnego Zebrania Cz onków. 

 

§ 36 

We wszystkich kwestiach i sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem, 
regulaminami uchwalonymi na jego podstawie, uchwa ami i postanowieniami w adz 
Stowarzyszenia decyduje Walne Zebranie Cz onków. 

 
 

 


