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ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

 

§ 1 
 
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Pomorskie Stowarzyszenie Sympatyków Transportu 
Miejskiego. 
2. Pomorskie Stowarzyszenie Sympatyków Transportu Miejskiego zwane w dalszej części 
statutu Stowarzyszeniem, jest towarzystwem zarejestrowanym na czas nieokreślony, działającym 
na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i posiadającym z tego tytułu osobowość 
prawną.  

§ 2 
 
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto 
Gdańsk. 
 

§ 3 
 
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia spraw 
może zatrudniać pracowników. 
 

§ 4 
 
Stowarzyszenie używa pieczęci oraz odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

§ 5 
 
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń lub federacji 
stowarzyszeń o takim samym lub pokrewnym zakresie działania. 
 
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje 
Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną, co najmniej 2/3 głosów członków 
zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków. 
 

§ 6 
 
Stowarzyszenie ma prawo powoływania oddziałów terenowych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 

 

ROZDZIAŁ II 
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA. 

 
§ 7 

 
Celem Stowarzyszenie jest w szczególności: 
 
1. Pielęgnowanie i upowszechnianie tradycji transportu miejskiego w województwie pomorskim. 
2. Kolekcjonowanie pamiątek i zabytków związanych z transportem miejskim w województwie 
pomorskim. 
3. Pielęgnowanie i upowszechnianie tradycji transportu miejskiego w Polsce oraz kolekcjonowanie 
informacji, pamiątek i zabytków związanych z transportem miejskim w Polsce i na świecie. 
4. Udział w restaurowaniu, konserwacji oraz przywracaniu sprawności technicznej zabytków 
transportu miejskiego. 
5. Ochrona materialna zabytków związanych z transportem miejskim w Polsce, wraz z historią 
niematerialną jako dóbr narodowych. 
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6. Współdziałanie z właściwymi władzami lokalnymi w dziedzinie transportu miejskiego oraz na 
rzecz stworzenia sprawnego, ekologicznego i ekonomicznie zintegrowanego systemu 
komunikacyjnego aglomeracji gdańskiej. 
7. Popularyzowanie problemów transportu miejskiego w Polsce. 
8. Propagowanie zbiorowego transportu miejskiego jako formy transportu przyjaznej środowisku. 
9. Współdziałanie z instytucjami zajmującymi się komunikacją miejską w kraju i zagranicą. 
10. Współdziałanie na rzecz większej dostępności komunikacji zbiorowej dla niepełnosprawnych. 
 

§ 8 
 
Cele określone w  Rozdziale II, § 7  Stowarzyszenie realizuje przez: 
 
1. Aktywną działalność członków Stowarzyszenia. 
2. Działalność popularyzatorską i informacyjną. 
3. Wydawanie publikacji na temat transportu miejskiego w województwie pomorskim, ze 
szczególnym uwzględnieniem komunikacji miejskiej w aglomeracji gdańskiej, jej historii i 
problemów. 
4. Organizowanie imprez publicznych propagujących idee Stowarzyszenia. 
5. Współdziałanie z administracją państwową i samorządową, innymi stowarzyszeniami o 
podobnym charakterze, organizacjami ekologicznymi, przedsiębiorstwami komunikacji publicznej 
oraz producentami sprzętu komunikacyjnego w kraju i za granicą. 
6. Prowadzenie prac naukowych dotyczących transportu miejskiego. 
7. Tworzenie fundacji lub podmiotów gospodarczych. 
8. Inwentaryzację i dokumentację fotograficzną zabytków komunikacji miejskiej. 
9. Zbieranie taboru historycznego transportu miejskiego. 
10. Współdziałanie ze środkami masowego przekazu. 
 

§ 9 
 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w 
odrębnych przepisach. Dochód z realizacji działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy 
realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 
 

ROZDZIAŁ III 
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA ORAZ ICH PRAWA I OBOWIĄZKI. 

 
§ 10 

 
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne. 
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia. 
 

§ 11 
 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
1. zwyczajnych, 
2. wspierających, 
3. honorowych. 

 
§ 12 

 
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, pełnoletnia, akceptująca 
statutowe cele Stowarzyszenia. 
2. Członkiem zwyczajnym może być również cudzoziemiec, mający miejsce zamieszkania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą. 
3. Osoby w wieku od 16 do 18 lat, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą 
należeć do Towarzystwa i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w 



 4 

składzie zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do 
czynności prawnych. 
4. Członków zwyczajnych przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu na podstawie pisemnej 
deklaracji. 

 
§ 13 

 
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo: 
 
1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. 
2. Uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach i imprezach Stowarzyszenia.  
3. Wysuwania wniosków i postulatów wobec władz Stowarzyszenia. 
4. Reprezentowania Stowarzyszenia w kontaktach z innymi organizacjami na podstawie 
uzyskanego od Zarządu Stowarzyszenia pełnomocnictwa. 
5. Korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia. 
6. Noszenia odznaki organizacyjnej. 
7. Zaskarżania, do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z 
listy członków. 
 

§ 14 
 
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani: 
 
1. Realizować i propagować cele Stowarzyszenia oraz stosować się do postanowień statutu i 
uchwał władz Stowarzyszenia. 
2. Brać czynny udział w życiu i działalności Stowarzyszenia. 
3. Regularnie opłacać składki członkowskie. 
4. Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i innych uchwał władz Stowarzyszenia. 
 

§ 15 
 
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna lub prawna, która deklaruje 
na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową i będzie opłacać składki członkowskie. 
2. Członek wspierający - osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego 
przedstawiciela. 
3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych 
świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie Statut, regulaminów i uchwal władz 
Stowarzyszenia. 
4. Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i 
biernego prawa wyborczego. 
5. Członków wspierających przyjmuje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. 
 

§ 16 
 
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona w 
realizacji celów Stowarzyszenia. 
2. Godność członka honorowego nadaje, a także pozbawia takiego tytułu Walne Zebranie 
Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. 
3. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego a ponadto jest zwolniony z 
obowiązku płacenia składek członkowskich. 

 
§ 17 

 
Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie: 
 
1. Dobrowolnego wystąpienia z Stowarzyszenia, zgłoszonego w formie pisemnej Zarządowi, po 
uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań. 
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2. Skreślenia z listy członków. 
3. Pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia 
i następującego w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, która członkostwo nadała. 
5. Likwidacji osoby prawnej - członka wspierającego. 
6. Utraty zdolności do czynności prawnych przez osobę fizyczną. 
7. Skazania w wyniku prawomocnego orzeczenia sadu powszechnego orzekającego środek karny 
w postaci pozbawienia praw publicznych. 
8. Śmierci członka Stowarzyszenia - osoby fizycznej. 
 

§ 18 
 

1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia, o którym mowa w § 17, ust. 2, może nastąpić w 
razie: 

a) uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia, 
b) nieusprawiedliwionego zalegania w płaceniu składek członkowskich przez okres ponad 12 

miesięcy. 
c) działania (ustnego, pisemnego, fizycznego) na szkodę Stowarzyszenia oraz 

współpracujących organizacji lub przedsiębiorstw transportu miejskiego. 
2. Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd, przy czym powiadamia o tym członka na piśmie 
jednocześnie podając powód wykluczenia. 
3. Od uchwały o skreśleniu członkom Stowarzyszenia przysługuje odwołanie w ciągu 21 dni od 
otrzymania powiadomienia, do Walnego Zebrania Członków, które podejmie ostateczną uchwałę 
na najbliższym posiedzeniu. 
 

 

ROZDZIAŁ IV 
WŁADZE TOWARZYSTWA. 

 
§ 19 

 
1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków, 
b) Zarząd, 
c) Komisja Rewizyjna, 

 
2. Władze Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie. 
 

§ 20 
 
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu 
tajnym. 
2. Ukonstytuowanie nowo wybranych władz następuje nie później niż w ciągu 30 dni od dnia 
wyboru. 
3. Do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz działają władze ubiegłej kadencji. 
4. Jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. 
W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. 
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami innych władz 
Stowarzyszenia. 

§ 21 
 

W przypadku ustąpienia, śmierci, lub wykluczenia członka władz Stowarzyszenia, skład osobowy 

tych władz jest uzupełniany spośród zastępców wybranych przez Walne Zebrania, w kolejności 
uzyskanych głosów, a w przypadku ich braku, wyboru dokonuje się na najbliższym posiedzeniu 
Walnego Zebrania Członków. Uzupełnianie składu władz przeprowadza się, jeżeli do końca 
kadencji pozostało więcej niż 6 miesięcy. 
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§ 22 
 
Wszystkie władze Stowarzyszenia są zobowiązane do: 

a) badania i rozpatrywania wniosków, próśb i zażaleń członków Stowarzyszenia oraz 
informowania zainteresowanych o sposobie załatwienia zgłoszonych spraw. 

b) systematycznego informowania członków Stowarzyszenia o podjętych uchwałach. 
 

§ 23 
 
Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Prezes oraz członkowie Zarządu. 

 
§ 24 

 
Do zaciągania zobowiązań przez Stowarzyszenie upoważnieni są Prezes i Skarbnik. 
 
 

ROZDZIAŁ V 
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW. 

 
§ 25 

 
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2. Walne Zebranie Członków zwołuje się jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz do roku. 
4. O terminie i miejscu obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia 
członków co najmniej dwa tygodnie przed terminem obrad. 
 

§ 26 
 
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie: 

a) z inicjatywy Zarządu, 
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
c) na wniosek co najmniej 1/2 liczby członków Stowarzyszenia. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w ciągu 6 tygodni od daty zgłoszenia 
wniosku i obraduje nad zagadnieniami, dla których zostało zwołane. 
3. O terminie i miejscu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia 
członków co najmniej dwa tygodnie przed terminem obrad. 
 

§ 27 
 
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i 
honorowi Stowarzyszenia a z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście. 
 
1. Porządek Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd. 
2. Zarząd informuje członków Stowarzyszenia o porządku Walnego Zebrania Członków co 
najmniej dwa tygodnie przed terminem obrad. 
3. Uwagi i wnioski dotyczące porządku dziennego obrad należy zgłaszać co najmniej siedem dni 
przed terminem obrad. 
 

§ 28 
 
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności: 
1. Uchwalenie programu i głównych kierunków działania Stowarzyszenia. 
2. Uchwalanie statutu Stowarzyszenia, jego zmian i przeniesienia siedziby Stowarzyszenia. 
3. Uchwalanie budżetu. 
4. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej.  
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5. Ocena działalności Stowarzyszenia i jego władz, a także rozpatrzenie wniosku Komisji 
Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 
6. Ustalenie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych 
składek i świadczeń, wraz z terminem ich płacenia. 
7. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego. 
6. Nadanie i pozbawienie godności członka honorowego. 
7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków 
Stowarzyszenia. 
8. Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji. 
9. Powoływanie komisji do załatwienia określonych spraw. 
10. Podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzenia majątkiem  
Stowarzyszenia. 
11. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i o przeznaczeniu jego majątku. 
 

§ 29 
 
Uchwały w przedmiocie zmiany statutu lub likwidacji Stowarzyszenia wymagają 2/3 głosów w 
obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. 
 

§ 30 
 
Walne Zebranie Członków obraduje w II terminie, bez względu na liczbę osób uprawnionych do 
głosowania, wyznaczonym w tym samym dniu zwoływanym 60 minut później od pierwszego 
terminu.  
 
 

 

ROZDZIAŁ VI 
ZARZĄD STOWARZYSZENIA. 

 
§ 31 

 
1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami 
Członków. 
2. Zarząd składa się z trzech do pięciu osób – członków Stowarzyszenia, którzy na pierwszym 
posiedzeniu wybierają spośród siebie prezesa, dwóch vice prezesów, sekretarza i skarbnika, przy 
czym możliwe jest łączenie funkcji sekretarza, skarbnika z funkcją vice prezesa. 
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w każdym czasie, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 
4. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. 
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej czterech 
członków. 
6. Zarząd uchwala plan finansowy Stowarzyszenia i przyjmuje sprawozdanie z ich wykonania. 
7. Zarząd podejmuje uchwały w sprawie nabywania i zbywania majątku Stowarzyszenia, 
zarządzania nim, zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia oraz przyjmowania darowizn i 
zapisów. 
8. Zarząd podejmuje uchwały o przyjmowaniu i skreślaniu członków Stowarzyszenia. 
9. Zarząd składa doroczne sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków. 
10. Prezes kieruje pracami zarządu. 

 
§ 32 

 
Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełniać swoje 
obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, finansowym, przy ścisłym 
przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień Statutu, regulaminu i uchwal podjętych przez Walne 
Zebranie Członków.  
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§ 33 

 

Do zakresu działania Zarządu należy: 
 
1. Realizacja programu celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwal Walnego Zebrania 
Członków. 
2. Określenie szczegółowych kierunków działania. 
3. Ustalenia budżetu i preliminarzy. 
4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia. 
5. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie. 
6. Podejmowanie uchwal w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego. 
7. Powoływanie komisji, zespołów oraz określenie ich zadań. 
8. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków. 
9. Podejmowanie uchwal w sprawach członkowskich (skreślenie, przyjmowanie ). 
10. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej. 
11. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego  
Stowarzyszenia.  
12. Opracowywanie i składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym  
Zebraniu Członków. 
13. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów,  
uchwał i regulaminów. 

 
 

ROZDZIAŁ VII 
KOMISJA REWIZYJNA. 

 
§ 34 

 
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. 
2. Komisja Rewizyjna składa się od dwóch do trzech osób, w tym z Przewodniczącego. 
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy 
w roku. 
4. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków. 
 

§ 35 
 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
 
1. Kontrola, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym 
uwzględnieniem gospodarki finansowej oraz zgodności z przepisami prawa.  
2. Występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych 
kontroli i żądanie wyjaśnień. 
3. Wnioskowanie o udzielenie lub odmowę absolutorium ustępującemu Zarządowi. 
4. Występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego 
Zebrania Członków w Stowarzyszenia przypadkach szczególnej wagi. 
 

§ 36 
 
1. Przewodniczący lub członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo brać udział, z głosem 
doradczym, w posiedzeniach Zarządu. 
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. 
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez te władze. 
4. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad ekspertów z zewnątrz. 
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§ 37 

 
W przypadku określonym w § 35 ust. 4, Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie 
nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia zadania a zebranie (posiedzenie) Zarządu w terminie 
14 dni od daty zgłoszenia zadania. 

 
 

ROZDZIAŁ VIII 
ODDZIAŁY TERENOWE. 

 
§ 38 

 
Oddziały terenowe tworzy Zarząd na wniosek co najmniej 5 członków mieszkających lub 
pracujących w danej miejscowości lub w pobliżu niej. Oddział terenowy obejmuje swoim 
działaniem jedną lub kilka jednostek administracyjnych. Szczegółowy zasięg działania oddziału 
terenowego określa Zarząd Stowarzyszenia. 
 

§ 39 
 

Władzami oddziałów terenowych są: 
1. Walne Zebranie Członów Oddziału, 
2. Zarząd Oddziału, 
3. Komisja Rewizyjna Oddziału. 
 
 

§ 40 
 
Szczegółowy zakres praw i obowiązków władz Oddziału określa: 
1. w stosunku do Walnego Zebrania Członków Oddziału – Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia. 
2. w stosunku do Zarządu Oddziału – Zarząd Stowarzyszenia. 
3. w stosunku do Komisji Rewizyjnej Oddziału – Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia. 
 

 
 

§ 41 
 
Władze oddziału wybierane są przez Walne Zebranie Członków Oddziału. Pierwsze zwołanie 
Walnego Zebrania Członków Oddziału następuje w ciągu 30 dni od powołania oddziału 
terenowego w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia. 
 
 

ROZDZIAŁ IX 
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA I MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

 
§ 42 

 
1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:  

a) ruchomości i nieruchomości będące własnością lub współwłasnością Stowarzyszenia, 
b) inne prawa majątkowe, 
c) środki pieniężne. 

2. Majątek ten służy wyłącznie realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. 
3. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł: 

a) składek członkowskich i wpisowego, 
b) dotacji, darowizn, spadków i zapisów, 
c) dywidendy należnej Stowarzyszeniu z tytułu udziałów w spółkach kapitałowych, 
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d) dochodów z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w 
użytkowaniu Stowarzyszenia, 

e) dochodów z ofiarności publicznej, 
f) wpływy z działalności statutowej . 

 
§ 43 

 
1. Środki pieniężne niezależnie od ich pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie w banku 
na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, 
jak najszybciej przekazane na to konto. 
2. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca I kwartału każdego roku. Nowoprzyjęci 
członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 4 tygodni od otrzymania 
powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. 
3. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i 
korzystać z osiąganych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową. 
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 

§ 44 
 
Dla ważności pism dotyczących zaciągania zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia wymagane 
są podpisy Prezesa i Skarbnika Zarządu Stowarzyszenia. 
 

§ 45 
 
Dla ważności innych pism wymagany jest jeden podpis członka Zarządu Stowarzyszenia. 
 
 

§ 46 
1. Stowarzyszenie nie udziela pożyczek ani zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia 
w stosunku do jego członków, członków jego 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 zwanej dalej „osobami bliskimi”. 
2. Stowarzyszenie nie może przekazywać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków 
jego 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. 
3. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystany na rzecz członków Stowarzyszenia, 
członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w 
stosunku do osób trzecich, chyba ze to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu 
Stowarzyszenia. 
 
 

ROZDZIAŁ X 
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

 
§ 47 

 
Zmiana Statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 
większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. 
 
 
 
 
 

§ 48 
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Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy osób 
uprawnionych do głosowania. 
 

§ 49 
 
W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne 
Zebranie zdecyduje o przeznaczeniu majątku i funduszy Stowarzyszenia oraz powoła Komisję 
Likwidacyjną. 
 

§ 50 
 
Uchwały Walnego Zebrania o zmianie Statutu i przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia po jego 
rozwiązaniu podlegają zatwierdzeniu przez władzę rejestrującą Stowarzyszenia. 
 

§ 51 
 
W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w Statucie, 
maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o 
stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami). 

 
 

ROZDZIAL XII 
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE. 

 

§ 52 
 
Statut przyjęto w 18 głosach, dnia 20 września 2006 roku. 
Zmiany w Statucie przyjęto w 11 głosach, dnia 26 lipca 2010 roku. 
 

 
§ 53 

 
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu 
rejestrowego i z upływem tego terminu Stowarzyszenia uzyskuje osobowość prawną. 


