STATUT STOWARZYSZENIA
EnigmaCODE 53
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1
1. Stowarzyszenie EnigmaCODE 53 zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest
organizacją społeczną, działającą na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz.104 z późn. zm.) oraz
niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie zawiązuje się na czas nieokreślony.
4. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych
w przepisach szczegółowych.
5. Stowarzyszenie posługuje się logo, wg załącznika nr 1 do niniejszego
Statutu.

§2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Jasło
2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej,
a w szczególności miasta Jasła i miast województwa podkarpackiego.
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania
poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem
tamtejszego prawa.

§3
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich
członków.
2. Stowarzyszenie może podejmować działalność gospodarczą, z której
dochody będą podstawą działalności statutowej.
3. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać
pracowników w ramach stosunku pracy i umów cywilno-prawnych.
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4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych organizacji o tych samych
lub podobnych celach działalności, jak również prowadzić z nimi
współpracę.
5. Stowarzyszenie może tworzyć z własnej inicjatywy fundacje i spółki prawa
handlowego w celu realizacji własnych celów.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Stowarzyszenia
§4
Celem stowarzyszenia jest rozwój i upowszechnianie sportu, kultury fizycznej,
rekreacji, rozwoju kulturalnego i integracji młodzieży, a także dorosłych, w tym:
1. Działanie na rzecz sportów, w szczególności sportów elektronicznych.
2. Wszechstronne propagowanie informacji w zakresie działalności sportów
elektronicznych.
3. Promocja i popieranie sportu elektronicznego.
4. Wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach e-sportowych, w szczególności na
rzecz dzieci i młodzieży.
5. Kreowanie pożądanych postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży
poprzez uczciwą i sportową rywalizację.
6. Promocja województwa podkarpackiego, powiatów jasielskiego przy
pomocy e-sportu w Polsce i na świecie.
7. Prowadzenie wolontariatu na rzecz osób w pełni sprawnych i
niepełnosprawnych.
8. Intelektualne i moralne wspieranie inicjatyw społecznych, mających
znaczenie dla e-sportu i kształcenia ogółu młodzieży, a zwłaszcza
związanej z Zespołem Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w
Jaśle.
9. Materialne wspieranie działalności szkół, szczególnie w zakresie rozwijania
i pogłębiania zainteresowań młodzieży w e-sporcie.
10.Inicjowanie i prowadzenie życia towarzyskiego w ramach działalności
Stowarzyszenia.
11.Działalność charytatywna.
12.Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
13.Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
14.Ochrony i promocji zdrowia.
15.Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
16.Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami.
17.Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności społecznej obywateli.
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§5
Cele określone w § 4 Stowarzyszenie realizuje głównie przez:
1. Organizację masowych imprez e-sportowych.
2. Prowadzenie zajęć integracyjnych młodzieży z dorosłymi.
3. Organizowanie spotkań, prelekcji, warsztatów, treningów, wystaw,
koncertów oraz obozów.
4. Prowadzenie działalności portalu informacyjnego o tematyce sportu
elektronicznego oraz w zakresie gier komputerowych.
5. Prowadzenie działalności drużyny sportów elektronicznych.
6. Współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach
działania.
7. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów i
sądów w sprawach sportu elektronicznego.
8. Pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych.
9. Podejmowanie działań gospodarczych, mających służyć gromadzeniu
środków finansowych i dóbr materialnych na działalność e-sportową.
10.Inicjowanie i rozwijanie innych form działania, zgodnych z celami
Stowarzyszenia.
§6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe przez działalność w zakresie:
a. organizacji

seminariów,

szkoleń,

kursów,

prelekcji,

konferencji,

sympozjów, paneli naukowych, zjazdów i obozów,
b. działalności wydawniczej;
c. organizowania wydarzeń promujących sport i turystykę;
d. organizowania wydarzeń o charakterze artystycznym; wystaw, galerii,
plenerów;
e. organizowania

wydarzeń

związanych

z

działalnością

rzemieślniczą;

kursów, warsztatów, szkoleń, pokazów;
f. podejmowania współpracy ze społecznością lokalną;
g. informowania,

edukowania,

szkolenia,

tworzenia

PR,

organizowania

sympozjów, konferencji, seminariów, wykładów, konkursów, punktów
informacyjnych, szkoleń, kursów, kampanii reklamowych, galerii, wystaw,
a także wykonywanie prezentacji i dystrybucji filmów, audycji, zdjęć, prac
plastycznych,

stron

internetowych

oraz

programów

multimedialnych

poruszających tematykę będącą celem działania stowarzyszenia;
h. organizowania, propagowania i zarządzania turystyką proekologiczną;
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i. wykonywania, koordynowania, przygotowywania i zlecania wykonania
opracowań,

opinii

i

ekspertyz

specjalistycznych

dotyczących

funkcjonowania środowiska naturalnego i kulturowego, w tym istniejących
i potencjalnych zagrożeń i mechanizmów degradacji;
j. inicjowania, wdrażania i realizacji projektów aplikacyjnych dotyczących
promocji kultury fizycznej, regionu oraz edukacji;
k. pozyskiwania i wykorzystywania środków pomocowych Unii Europejskiej
oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych na cele
statutowe;
l. aktywizacji

społeczności

lokalnych

w

zakresie

rozwoju

inicjatyw

społecznych, ekonomicznych i kulturowych na rzecz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami;
m. współpracy ze szkołami i uczelniami wyższymi, Parkami Narodowymi,
Lasami Państwowymi oraz innymi podmiotami w realizacji programów
koedukacyjnych;
n. prowadzenia grup wspierających edukację demokratyczną;
o. organizowania

grup

wsparcia

i

innych

działań

o

charakterze

samopomocowym i aktywizującym;
p. prowadzenia działalności gastronomicznej i przetwórczej ze szczególnym
uwzględnieniem lokalnej i tradycyjnej sztuki kulinarnej i przetwórczej,
prowadzenia sprzedaży przetworów i produktów lokalnych, w tym piw, win
oraz nalewek;.
q. podejmowania działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

§7
Stowarzyszenie może realizować zadania zlecone przez organy oraz jednostki
administracji rządowej i samorządowej.
§8
Działalność, o której mowa w § 5 powyżej może być prowadzona zarówno jako
działalność nieodpłatna jak i jako działalność odpłatna pożytku publicznego.
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ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§9
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna
może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Liczba członków
Stowarzyszenia musi wynosić co najmniej 15 osób.
§ 10
Członkowie „Stowarzyszenia” dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych;
2. Członków honorowych;
3. Członków wspierających.
§ 11
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba akceptująca
statutowe cele Stowarzyszenia, a w szczególności:
a. osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i
niepozbawione praw publicznych,
b. osoby poniżej 18 roku życia mogą stać się członkiem
Stowarzyszenia wyłącznie po uprzednim przedłożeniu Zarządowi
pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych, oraz na ich
wyłączną odpowiedzialność.
c. cudzoziemcy, jeżeli Zarząd Stowarzyszenia tak postanowi.
2. Przyjęcie członków zwyczajnych, jak również ich skreślenie z listy
członków następuje na podstawie złożonej pisemnej deklaracji oraz
uchwały Zarządu Stowarzyszenia Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. uczestniczyć w działalności programowej, organizacyjnej i
finansowej Stowarzyszenia,
b. oceniać tę działalność, struktury i poszczególne osoby prowadzące
działalność statutową,
c. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia z
ograniczeniami wynikającymi z ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz.104 z późn. zm.) i
niniejszego Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
d. uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia,
e. korzystać z porad i pomocy Stowarzyszenia,
f. korzystać, na zasadach pierwszeństwa, z form działalności
Stowarzyszenia
służących
podnoszeniu
indywidualnego
wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, a także zdolności i
uzdolnień,
3. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
a. aktywnego udziału w realizacji założonych celów,
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b. przestrzegania

statutu,

regulaminów

i

uchwał

władz

Stowarzyszenia,
c. opłacania składek członkowskich,
d. realizowania przyjętych zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
e. przestrzeganie norm koleżeństwa, wzajemnej uprzejmości i
życzliwości
oraz
podnoszenia
autorytetu
i
znaczenia
Stowarzyszenia.

1.
2.

3.

4.

1.

2.
3.
4.
5.

§ 12
Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek co najmniej
10 członków Stowarzyszenia, za wyjątkiem osób wchodzących w skład
pierwszego Zarządu Stowarzyszenia, które stają się członkami
honorowymi
z
chwilą
ustania
kadencji
pierwszego
Zarządu
Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi posiadają prawa członków zwyczajnych i zwolnieni
są z obowiązku opłacania składek członkowskich.
Godność członka honorowego jest dożywotnia i niezbywalna.
§ 13
Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która
zadeklaruje skuteczną pomoc merytoryczną, organizacyjną, finansową lub
inną na rzecz realizacji celów i zadań Stowarzyszenia.
Przyjęcie członka wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu
Stowarzyszenia.
Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia, Członkowie Wspierający
ustalają z zarządem Stowarzyszenia.
Członkowie wspierający bądź ich umocowani przedstawiciele mają prawa
wynikające z § 11 ust. 3 lit. a, b, d, e .
Członek wspierający może brać udział w zebraniach władz Stowarzyszenia
jedynie z głosem doradczym.

§ 14
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
b. wykluczenia ze Stowarzyszenia z powodu działalności na szkodę
Stowarzyszenia lub nie wywiązywania się z obowiązków
członkowskich,
c. skreślenia z listy członków z powodu utraty praw publicznych,
rozwiązania osoby prawnej lub śmierci członka.
2. O wykluczeniu członka decyduje na mocy uchwały Zarząd Stowarzyszenia.
3. Od uchwały o wykluczeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania
Stowarzyszenia w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o wykluczeniu.
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ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
§ 15
Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zgromadzenia Członków,
b. Zarząd Stowarzyszenia,
c. Komisja Rewizyjna.
§ 16
1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata,
a ich wyboru, zawieszania w obowiązkach oraz odwołania dokonuje Walne
Zgromadzenie Członków w drodze uchwały, podjętej w głosowaniu
jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie
trwania kadencji, uzupełnienie ich składu na okres do końca kadencji
może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie
organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej
niż połowę składu organu.
§ 17
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba
że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
§ 18
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W
Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a. Z głosem stanowiącym – Członkowie Zwyczajni (każdy Członek Zwyczajny
dysponuje jednym głosem),
b. Z głosem doradczym – Członkowie Wspierający, Członkowie Honorowi
oraz
zaproszeni goście.
§ 19
1. Walne Zgromadzenia Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane nie rzadziej niż
raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. Termin, miejsce oraz porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości
wszystkich członków Stowarzyszenia, w formie pisemnej lub poprzez
wywieszenie ogłoszenia w ogólnodostępnym miejscu publicznym, co
najmniej na 7 dni przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia
Członków.
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4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Członków może się odbyć w każdym
czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji
Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków
Zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powinno być zwołane w
terminie miesiąca od daty doręczenia wniosku Zarządowi.

1.

2.

3.

4.
5.

§ 19
Walnym Zgromadzeniem Członków kieruje Przewodniczący. Walne
Zgromadzenie Członków każdorazowo, przez aklamację, dokonuje wyboru
Przewodniczącego. W braku jednomyślności Przewodniczącym ustanawia
się Prezesa bądź członka Zarządu.
Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania chyba że statut lub przepisy obowiązującego prawa stanowią
inaczej.
Głosowanie nad uchwałami jest jawne. Wniosek o utajnienie głosowania
nad uchwałą musi być przyjęty przez Walne Zgromadzenie Członków
zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
W razie równego rozłożenia głosów, decydujące znaczenia ma głos
Przewodniczącego.
Walne Zgromadzenie Członków może odbyć się bez formalnego zwołania,
w przypadku gdy wszyscy członkowie Stowarzyszenia są obecni i żaden z
nich nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 20
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. Uchwalania zmian statutu.
c. Wybór, odwoływanie oraz zawieszenie w obowiązkach członków
wszystkich
władz Stowarzyszenia,
d. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f. Uchwalanie budżetu,
g. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych
świadczeń na rzecz Stowarzyszenia
h. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia Członka Honorowego oraz
Członka Wspierającego,
i. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków
Stowarzyszenia lub jego władze,
k. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku,
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m. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we
wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz
Stowarzyszenia,
§ 21
1. Zarząd jest organem wykonawczym i kieruje całokształtem działalności
Stowarzyszenia, prowadzenia spraw Stowarzyszenia oraz reprezentuje je
na zewnątrz
2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 osób:
a. Prezesa

b. Wiceprezesa
c. Wiceprezesa
d. Sekretarza

e. Skarbnika
3. Mandat członka Zarządu wygasa:
a. W razie rezygnacji z członkostwa w Zarządzie – z dniem
dostarczenia stosownego oświadczenia Prezesowi Zarządu, w
przypadku gdy rezygnacja dotyczy Prezesa Zarządu – z dniem
dostarczenia stosownego oświadczenia innemu członkowi Zarządu.
b. W razie śmierci członka Zarządu.
c. W razie odwołania przez Walne Zebranie.
d. W razie upływu kadencji na jaką został powołany.
e. W razie utraty bądź ograniczenia zdolności do czynności prawnych.
f. W razie prawomocnego orzeczenia wobec skazanego członka
Stowarzyszenia środka karnego w postaci pozbawienia praw
publicznych.

4. Do reprezentacji i składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia
wystarczy współdziałanie i podpis prezesa oraz innego członka Zarządu.

1.
2.

3.

4.

§ 22
Posiedzenia Zarządu odbywają się miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż
raz na sześć miesięcy. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
O terminie, miejscu i porządku obrad wszyscy członkowie Zarządu muszą
być powiadomieni telefonicznie, smsem, mailem lub poprzez wywieszenie
ogłoszenia w ogólnodostępnym miejscu publicznym co najmniej 3 dni
przed planowanym posiedzeniem.
Posiedzenie Zarządu może być zwołane na wniosek każdego z członków
Zarządu, przy czym powinno odbyć się w terminie miesiąca od daty
doręczenia wniosku Prezesowi. Wniosek powinien określać sprawy, które
mają być przedmiotem posiedzenia Zarządu.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy urzędujących członków Zarządu, chyba że statut lub
obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
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5. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że członkowie
Zarządu zgodnie postanowią o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
6. W razie równego rozłożenia głosów, decydujące znaczenie ma głos
Prezesa
Zarządu.
§ 23
Do kompetencji Zarządu należą:
a. Realizacja celów Stowarzyszenia,
b. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c. Sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e. Podejmowanie uchwał o nabywaniu zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia,
f. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
g. Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia,
h. Zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Członków,
i. Przyjmowanie
,skreślanie
i
wykluczanie
Członków
Zwyczajnych
Stowarzyszenia,
j. Uchwalanie regulaminu Zarządu,
k. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
l. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
m. Składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu
Członków.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

§ 24
Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad
działalnością Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
Komisja Rewizyjna dokonuje spośród swojego grona dotyczącego wyboru
Przewodniczącego Komisji.
Komisja Rewizyjna może uchwalić regulamin, w którym określa
szczegółową organizację oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie
rzadziej jednak niż raz na pół roku.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji. O
terminie, miejscu i porządku obrad wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej
muszą być powiadomieni telefonicznie lub poprzez wywieszenie ogłoszenia
w ogólnodostępnym miejscu publicznym co najmniej 3 dni przed
planowanym posiedzeniem.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej może być zwołane na wniosek każdego z
członków Komisji Rewizyjnej, przy czym powinno odbyć się w terminie
miesiąca od daty doręczenia wniosku Przewodniczącemu Komisji. Wniosek
powinien określać sprawy, które mają być przedmiotem posiedzenia
Komisji Rewizyjnej.
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8. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy urzędujących członków Komisji Rewizyjnej,
chyba że statut lub obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
9. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że
członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie postanowią o przeprowadzeniu
głosowania tajnego.
10.W razie równego rozłożenia głosów, decydujące znaczenie ma głos
Przewodniczącego Komisji.
11.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
Członkowie
Komisji Rewizyjnej nie mogą być
pracownikami
Stowarzyszenia.
12.Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa:
a. W razie rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej – z dniem
dostarczenia stosownego oświadczenia Przewodniczącemu,
b. W razie śmierci członka Komisji Rewizyjnej.
c. W razie odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków.
d. W razie upływu kadencji na jaką został powołany.
e. W razie utraty bądź ograniczenie zdolności do czynności prawnych.
f. W razie prawomocnego orzeczenia wobec skazanego członka
Komisji Rewizyjnej środka karnego w postaci pozbawienia praw
publicznych.
13.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. Żądanie od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów
dotyczących działalności Stowarzyszenia.
b. Kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności
Stowarzyszenia.
c. Żądanie od członków Stowarzyszenia i Zarządu pisemnych lub
ustnych wyjaśnień w związku z prowadzoną kontrolą.
d. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
e. Zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd.
f. Składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie absolutorium
dla członków Zarządu.
g. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
h. Uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
i. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych.
§ 25
1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia
uprawnionych jest co najmniej dwóch członków Zarządu działających
łącznie.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w pozostałych
sprawach
uprawniony
jest
każdy
członek
Zarządu,
działający
jednoosobowo.
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ROZDZIAŁ V
Majątek i finanse Stowarzyszenia
§ 26
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome oraz
środki finansowe.
2. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Stowarzyszenie
uzyskuje z:
a. składek członkowskich, darowizn, zapisów i spadków,
b. dotacji budżetowych na zadania zlecone Stowarzyszeniu,
c. własnej działalności gospodarczej,
d. majątku Stowarzyszenia,
e. innych źródeł.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku ruchomego
Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
4. Zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem
organizacji w stosunku do jej 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 zwane dalej ”osobami bliskimi”
b. przekazywania ich majątku na rzecz ich 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 na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywania majątku 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 albo podmiotu,
§ 27
Działalność gospodarczą Stowarzyszenie może podjąć na podstawie uchwały
Walnego Zebrania. Dochody z tej działalności przeznacza się na realizację celów
statutowych Stowarzyszenia.
§ 28
1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej
Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia
wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. W przypadku ,

12

gdy Zarząd jest jednoosobowy do dokonywania czynności prawnych w
imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu.

ROZDZIAŁ VI
Wyróżnienia i kary
§ 29
Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia przyznawane są
wyróżnienia i nagrody. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród
określa regulamin opracowany przez Zarząd Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe
§ 30
1. Inicjatywa w zakresie zmiany statutu przysługuje: Zarządowi, Komisji
Rewizyjnej lub co najmniej 1/5 Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Poza przypadkiem wykonywania inicjatywy w zakresie zmiany statutu
przez Zarząd, wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony Zarządowi na
piśmie, a treść proponowanej zmiany musi być podana w zawiadomieniu o
zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Uchwalenie lub zmiana statutu przez Walne Zgromadzenie Członków
wymaga większości dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej
połowy
ogólnej
liczby
uprawnionych
do
głosowania
członków
Stowarzyszenia.
4. Zmiana statutu zaczyna obowiązywać od daty zarejestrowania.
§ 31
1. Inicjatywa w zakresie rozwiązania Stowarzyszenia przysługuje: Zarządowi
lub co najmniej 1/5 Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie
Członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej
połowy liczby członków Stowarzyszenia.
3. Uchwała określa sposób przeprowadzenia likwidacji Stowarzyszenia oraz
cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
§ 32
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem lub szczegółowymi
regulaminami zastosowanie znajdują przepisy powszechnie wiążącego prawa, w
tym przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r.
(Dz.U. Nr 20, poz. 104 ze zmianami).
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