
STATUT  
 
 

STOWARZYSZENIA  
SZWADRON KAWALERII  

2 PUŁKU SZWOLEŻERÓW ROKITNIAŃSKICH 
 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

Szwadron Kawalerii 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich zwany dalej „Stowarzyszeniem” 
jest dobrowolnym, samorządowym i trwałym zrzeszeniem mającym na celu kultywowanie  
i kontynuowanie tradycji kawalerii i jazdy polskiej, a w szczególności 2 Pułku Szwoleżerów 
Rokitniańskich i utworzenie konnej jednostki reprezentacyjnej w Starogardzie Gdańskim i 
Szwadron Kolarzy w Ozorkowie, Szwadronu Zapasowego w Warszawie, Szwadronu 
zapasowego Kaszuby oraz Szwadronu Zapasowego Mazowsze, jak również propagowanie 
postaw patriotycznych, podtrzymywanie tradycji narodowej, oraz świadomości narodowej  
i obywatelskiej w środowisku lokalnym powiatu starogardzkiego, powiatu zgierskiego oraz 
Miasta Stołecznego Warszawy i powiatu warszawskiego, regionu województwa 
mazowieckiego, gminy Lesznowola, miasta, gminy i powiatu Piaseczno,  
gminy Wiskitki, miasta, gminy i powiatu Żyrardów, miasta, gminy i powiatu Sochaczew, 
miasta, gminy i powiatu Kartuzy, miasta, gminy i powiatu Kościerzyna, gmin Stężyca  
i  Somonino, oraz miasta, gminy i powiatu Gdańsk, Gdynia i Sopot  

a także na terenie całego obszaru Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 

 

§ 2. 

1. Siedzibą stowarzyszenia jest miejscowość Rokocin k/Starogardu Gdańskiego,  

ul. Pelplińskiego 8. Stowarzyszenie może tworzyć oddziały zamiejscowe. 

2. Siedziba oddziałów zamiejscowych jest: 

Oddziału „Ozorków”- 95-035 Ozorków, ul. Liściasta 5 
Oddziału „Warszawa”- 02-665 Warszawa, Al. Wilanowska 317 
Oddziału „Mazowsze”- 05-552 Wólka Kosowska, ul. Krzywa 6 
  

§ 3. 

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989r.  
Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość 
prawną. 

§ 4. 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji  

o podobnym celu działania. 

§ 5. 

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.  
Dla właściwego realizowania swych celów stowarzyszenie może prowadzić działalność poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 6. 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.  
Do prowadzenia swoich spraw może jednak zatrudniać pracowników. 

§ 7. 



Czas trwania stowarzyszenia nie jest ograniczony. 

ROZDZIAŁ II 

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA 

 

§ 8. 

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez: 

1. kultywowanie i kontynuowanie tradycji kawalerii i jazdy polskiej,  
a w szczególności 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich i utworzenie konnej jednostki 
reprezentacyjnej w Starogardzie Gdańskim i Warszawie oraz Szwadronu Kolarzy  
w Ozorkowie; 

2. współpracę i wzajemną pomoc członkom stowarzyszenia i pozostającym  
w uzasadnionej potrzebie członkom społeczności lokalnej; 

3. organizację, współdziałanie, reprezentację, udział w uroczystościach z okazji świąt 
narodowych, uroczystości o charakterze patriotycznym, kawaleryjskim i wojskowym oraz 
krzewienie wiedzy historycznej i patriotycznej pośród członków społeczności powiatu 
starogardzkiego, zgierskiego i warszawskiego; 

4. wytwarzanie silnych więzi koleżeńskich zarówno pomiędzy członkami stowarzyszenia, 
jak i pomiędzy członkami stowarzyszenia a weteranami broni jezdnych Drugiej  
Rzeczypospolitej lub weteranami jednostek kawaleryjskich i kawalerii pancernej, które 
walczyły o niepodległość Polski w latach 1939-1945; 

5. współpracę z jednostkami wojskowymi, które przejęły tradycje pułków broni jezdnych 
Drugiej Rzeczypospolitej w celu szerzenia tradycji kawaleryjskich w społeczeństwie; 

6. upowszechnienie na terenie Starogardu Gdańskiego, Ozorkowa, Warszawy   
i okolic wiedzy o  2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich; 

7. organizowanie rajdów i imprez mających na celu upamiętnienie miejsc  
oraz tradycji związanych z walkami kawalerii polskiej; 

8. organizacja turystyki konnej; 

9. podnoszenie poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności jeździeckich  
i kawaleryjskich członków stowarzyszenia na kursach i obozach szkoleniowych, jak 
również podnoszenie wiedzy i praktycznych umiejętności jeździeckich pośród członków 
społeczności Miasta Starogardu Gdańskiego, Warszawy i Ozorkowa , Starostwa 
Powiatu Starogardzkiego, Warszawskiego i Zgierskiego, gmin wiejskich wchodzących w 
skład tych powiatów, regionu województwa mazowieckiego, gminy Lesznowola, miasta, 
gminy i powiatu Piaseczno, gminy Wiskitki , miasta, gminy i powiatu Żyrardów, miasta, 
gminy i powiatu Sochaczew, miasta, gminy i powiatu Kartuzy, miasta, gminy i powiatu 
Kościerzyna, gmin Stężyca, Somonino oraz miasta, gminy i powiatu Gdańsk, Gdynia i 

Sopot a także ternu całego obszaru Rzeczypospolitej Polskiej; 

10. prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia poprzez aktywność 
kulturową, rekreacyjną i towarzyską; 

11. pozyskiwanie środków finansowych na działalność i osiąganie celów statutowych; 

12. promocję Miasta Starogardu Gdańskiego, Warszawy i Ozorkowa, Starostwa Powiatu 
Starogardzkiego, Warszawskiego i Zgierskiego, gmin wiejskich wchodzących w skład 
tych powiatów, regionu województwa mazowieckiego, gminy Lesznowola, miasta, gminy 
i powiatu Piaseczno, gminy Wiskitki, miasta, gminy i powiatu Żyrardów, miasta, gminy i 
powiatu Sochaczew, miasta, gminy i powiatu  Kartuzy, miasta, gminy i powiatu 
Kościerzyna, gmin Stężyca, Somonino oraz miasta, gminy i powiatu Gdańsk, Gdynia i 
Sopot a także terenu całego obszaru Rzeczypospolitej Polskiej  oraz promocję innych 
podmiotów i jednostek współpracujących i wspierających Stowarzyszenie w jego 

działalności statutowej; 

13. prowadzenie działalności muzealnej i kolekcjonerskiej  poświęconej tradycji i historii 
kawalerii polskiej; 



14. prowadzenie działalności związanej z obronnością lub bezpieczeństwem Państwa  oraz 
działalności rekonstrukcyjnej; 

15. prowadzenie  działalności wśród dorosłych, dzieci  i  młodzieży w zakresie oświaty, 
oświaty patriotycznej, wychowania, wychowania obywatelskiego, nauki i techniki, kultury 

fizycznej i sportu, w tym jeździeckiego oraz sportów obronnych; 

16. prowadzenie działalności strzeleckiej.  

17. udzielanie pomocy oraz działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i osób 
starszych w tym także kombatantom i inwalidom. 

 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 9. 

1. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:    

1/ członków zwyczajnych 
2/ członków wspierających 
3/ członków honorowych 

2. Członek stowarzyszenia nie może być członkiem partii politycznej zarejestrowanej na 
terenie kraju oraz za granicą. 

§ 10. 

Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej 
Polskiej lub cudzoziemcy, który przedstawią opinię (rekomendację) co najmniej trzech 
członków stowarzyszenia i złożą deklarację członkowską oraz  wpłacą wpisowe w kwocie 

ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków.  

§ 11. 

1. Członkiem wspierającym może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, 
cudzoziemiec oraz osoba prawna zainteresowana statutową działalnością 

stowarzyszenia. 

2. Osoby wspierające winny zadeklarować pisemnie pomoc finansową  
lub rzeczową na rzecz stowarzyszenia. 

§ 12. 

1. Członków zwyczajnych i członków wspierających przyjmuje się w drodze uchwały 
Zarządu stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji zwykłą większością głosów. 

2. Przyjęty członek do stowarzyszenia składa ślubowanie wg roty ustalonej uchwałą 
Walnego Zgromadzenia Członków. 

3. Zarząd stowarzyszenia może odmówić przyjęcia osoby w poczet członków  
bez podania przyczyny. 

§ 13. 

1. Członkiem Honorowym może być  osoba fizyczna lub prawna, która wniosła  
na wybitny wkład w rozwój idei stowarzyszenia lub której  status społeczny pozwala na 
to wyróżnienie. 

2. Szczególną formą wyróżnienia jest nadanie osobie fizycznej tytułu Honorowego Prezesa 
stowarzyszenia, a osobie prawnej  nadanie Honorowego Proporca stowarzyszenia. 

3. Przyjęcie w poczet członków jako członka honorowego osoby fizycznej  
lub prawnej, uhonorowanie w szczególny sposób poprzez nadanie godności 
Honorowego Prezesa osobie fizycznej lub nadanie Honorowego Proporca 
Stowarzyszenia osobie prawnej następuje na walnym Zgromadzeniu Członków na 

wniosek Zarządu stowarzyszenia. 

 



§ 14. 

1. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do opłacania składek członkowskich, których 

wysokość ustala Walne Zgromadzenie Członków. 

2. W drodze uchwały Zarządu członka zwyczajnego można w szczególnych 
okolicznościach zwolnić z obowiązku płacenia składek członkowskich. 

§ 15. 

1. Członkowie stowarzyszenia zobowiązani są: 

a) swoja postawą i działaniem przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia 
stowarzyszenia oraz  dbać o jego dobre imię,  

b) aktywnie uczestniczyć w inicjatywach stowarzyszenia oraz brać czynny udział w 
życiu stowarzyszenia, 

c) przestrzegać postanowień statutu, 
d) opłacać w terminie składki członkowskie. 

2. Członek zwyczajny stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu stowarzyszenia, a w 

szczególności: 

1) wybierać i być wybieranym do władz stowarzyszenia; 

2) uczestniczyć w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach  
i  imprezach organizowanych przez władze stowarzyszenia w tym w rajdach, 

zawodach i szkoleniach jeździeckich; 

3) wysuwać postulaty i wnioski wobec stowarzyszenia; 

4) wnosić odwołania od uchwał lub orzeczeń władz stowarzyszenia w sprawach 
członkowskich; 

5) być wybieranym przez Zarząd stowarzyszenia do reprezentowania stowarzyszenia 
na imprezach oficjalnych lub być zaproszonym do wzięcia udziału organizowanych 
przez instytucje, organizacje lub inne osoby prawne; 

6) korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy stowarzyszenia za zgoda Zarządu 

stowarzyszenia; 

7) podczas uroczystości oficjalnych nosić mundur wskazany przez regulamin 
mundurowy stowarzyszenia; 

8) nosić na mundurze odznaczenia i odznaki wskazane przez regulamin mundurowy 

stowarzyszenia. 

§ 16. 

1. Członek wspierający posiada prawa określone w  § 15 ust. 2 statutu z wyjątkiem 
uprawnień wynikających z pkt.1, pkt.3, pkt.6, pkt.7 i pkt.8; 

2. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się  
z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz 
stowarzyszenia. 

§ 17. 

Członek honorowy stowarzyszenia, osoba fizyczna uhonorowana godnością Honorowego 
Prezesa, jak również przedstawiciel osoby prawnej honorowanej nadaniem Honorowego 
Proporca stowarzyszenia mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w zebraniach i 
spotkaniach członków stowarzyszenia, a ponadto są zwolnieni z płacenia składek 

członkowskich. 

§ 18. 

Skreślenie z listy członków stowarzyszenia następuje przez: 

1) rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu; 
2) wykluczenie przez Zarząd: 

a) za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami stowarzyszenia, 
b) za nieusprawiedliwiony brak aktywności w pracach stowarzyszenia, 
c) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres 6 miesięcy, 
d) za działanie na szkodę stowarzyszenia 



e) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu; 
3) śmierci członka. 

§ 19. 

1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członka ze stowarzyszenia, członkowi 
przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków  
w terminie 30 dni od daty jej doręczenia członkowi. 

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. 

 

ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 
§ 20. 

Władzami  stowarzyszenia są: 
a) Walne Zgromadzenie Członków, 
b) Zarząd, 
c) Komisja Rewizyjna, 
d) Sąd Koleżeński. 

§ 21. 

Kadencja wszystkich władz stowarzyszenia ustala się na czas nieokreślony  
przy czym każdy członek Stowarzyszenia może być odwołany w każdym czasie,  
w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w § 18 statutu. 

§ 22. 

Uchwały wszystkich władz stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą 
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych  
do głosowania, chyba że postanowienia statutu stanowią  inaczej. 

 

Walne Zgromadzenie Członków 

§ 23. 

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia. 

2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział: 

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni; 
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz członkowie honorowi. 

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarządu      
powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zgromadzenia. 

4. Walne Zgromadzenie Członków może odbyć się za pośrednictwem elektronicznych 
kanałów komunikacji (ON-LINE) lub korespondencyjnie. 

§ 24. 

1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Walne Zgromadzenie Członków obraduje według ustalonego przez siebie regulaminu 
obrad. 

3. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje jego przewodniczący wybrany 
przez Walne Zgromadzenie Członków. 

§ 25. 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołane zostaje przez Zarząd: 

a) z własnej inicjatywy, 
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 
c) na pisemny wniosek co najmniej ¼ ogólnej liczby członków zwyczajnych. 



2. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w ciągu 
45 dni od daty otrzymania żądania lub wniosku. 

§ 26. 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 

a) uchwalanie statutu i jego zmian, 
b) uchwalanie głównych kierunków działania stowarzyszenia, 
c) uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych władz 

stowarzyszenia, 
d) wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej 

i Sądu Koleżeńskiego, 
e) rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego, 
f) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji 

Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie 
udzielenia absolutorium Zarządowi stowarzyszenia, 

g) nadawanie i pozbawianie statusu członka honorowego stowarzyszenia, godności 
Honorowego Prezesa, prawa posiadania Honorowego Proporca stowarzyszenia 
na wniosek Zarządu, 

h) podjecie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 

i)     ustalenie wysokości wpisowego i wysokości składek członkowskich. 

2. Każdemu członkowi stowarzyszenia przysługuje jeden głos. 

 

Zarząd 

§ 27. 

Zarząd stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności stowarzyszenia, a za swoją pracę i 

działania odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem Członków. 

       § 28. 

1. Zarząd składa się z 4 – 12 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków. 

2. Zarząd składa się z Prezesa, V-ce Prezesa, Skarbnika oraz co najmniej jednego 

członka. 

3. Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne 
Zgromadzenie Członków. 

4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborze zebraniu. 

5. Do reprezentowania stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych 
uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch Członków Zarządu 
działających łącznie. 

6. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej jednak niż jeden raz 

w miesiącu. 

§ 29. 

Do kompetencji Zarządu należy: 

a) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków, 
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, 
c) określanie szczegółowych kierunków działania zarządu, 
d) uchwalanie okresowych programów prac Zarządu, 
e) uchwalanie budżetu stowarzyszenia, 
f) reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz, 
g) zarządzanie majątkiem ruchomym i nieruchomym stowarzyszenia, 
h) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku ruchomego i  

nieruchomego stowarzyszenia, 
i) uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi do statutu, 
j) podejmowanie uchwał o przynależności stowarzyszenia do krajowych  

i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli do tych organizacji 
na imprezy zagraniczne, 



k) zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami 
samorządowymi, 

l) zgłaszanie wniosków o nadanie przez walne Zgromadzenie Członków statusu 
członka honorowego, godności Honorowego Prezesa stowarzyszenia, prawa do 
posiadania Honorowego Proporca stowarzyszenia, 

ł)  występowanie z wnioskami do Sądu Koleżeńskiego o wszczęcie postępowania wobec 
członka stowarzyszenia, 

m) składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań  
ze swej działalności, 

n) uchwalenie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników etatowych, 
o) wykonywanie innych czynności i zadań nie zastrzeżonych statutem dla innych władz 

stowarzyszenia, 
p) inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie bieżącej działalności stowarzyszenia. 

 

Komisja Rewizyjna 

§ 30. 

1. Komisja Rewizyjna jest niezależną od zarządu władzą stowarzyszenia powołaną do 
sprawowania kontroli nad jego działalnością. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków, wybranych przez Walne 
Zgromadzenie Członków. Członkowie Komisji Rewizyjnej:  

a) nie mogą pozostawać z członkami Zarządu Stowarzyszenia w stosunku 
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,  

b) nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo  
z winy umyślnej,  

c) nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej żadnego 
wynagrodzenia.”. 

3. Najpierwszym zebraniu po wyborze Komisja Rewizyjna wybiera z pośród siebie 
Przewodniczącego Komisji. 

4. Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy: 
a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności stowarzyszenia, z 

wyjątkiem działalności Sądu Koleżeńskiego, 
b) zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków, w razie go przez Zarząd  

w terminie lub trybie ustalonym w statucie, 
c) prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu celem omówienia uwag, wniosków i 

zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej, 
d) uchwalenie własnego regulaminu działania, 
e) składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań z własnej działalności 

oraz wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi 
stowarzyszenia. 

5. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz stowarzyszenia złożenia 
ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 

§ 31. 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym  
w posiedzeniach Zarządu stowarzyszenia. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach 
stowarzyszenia. 

Sąd Koleżeński 

§ 32. 

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 osób powołanych przez Walne Zgromadzenie Członków 
do: 

a) rozpatrywania spraw wniesionych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną  
w odniesieniu do członków zwyczajnych stowarzyszenia, 

b) rozpatrywania wniosków członków stowarzyszenia dotyczących spraw 
stowarzyszenia i jego członkami poza wnioskami i skargami wniesionymi  
na władze stowarzyszenia, 

c) uchwalania regulaminu określającego tryb i zasady swojego działania; 



2. Czynności Sądu Koleżeńskiego określone w ust.1 § 31 kończą się wydaniem pisemnego 
orzeczenia. 

3. Pisemne orzeczenie Sąd Koleżeński zobowiązany jest wysłać listem poleconym 
osobom, których to orzeczenie dotyczy w terminie 7 dni od dnia podjęcia orzeczenia. 

4. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami  Komisji Rewizyjnej. 
5. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają w pełnym składzie. 
6. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego stronie przysługuje odwołanie  

do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków. 

§ 33. 

Sąd Koleżeński raz w roku składa sprawozdanie ze swej bieżącej działalności Walnemu 

Zgromadzeniu Członków. 

§ 34. 

Sąd Koleżeński wydając orzeczenie orzeka o: 

1) wymierzeniu kary upomnienia lud kary nagany, 

2) wystąpieniu do Zarządu o wykluczenie członka z szeregów stowarzyszenia, 

3) umorzeniu postępowania w sprawie. 

§ 35. 

W  razie zmniejszenia się składu władz stowarzyszenia wymienionych w § 20 lit. b, c i d w 
czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której 
każdorazowo dokonuje Walne Zgromadzenie Członków. 

 

ROZDZIAŁ V 

MAJĄTEK I FUNDUSZE 

§ 36. 

1. Majątek  stowarzyszenia powstaje z: 

 a/ składek członkowskich i wpisowego, 
 b/ darowizn, spadków i zapisów, 
 c/ z własnej działalności, 
 d/ dochodów z ofiarności publicznej. 

2. Uzyskane środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie 
stowarzyszenia. 

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

4.  Funduszami i majątkami stowarzyszenia zarządza Zarząd. 

5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wg zasad określonych 
w odrębnych przepisach wyłącznie w rozmiarach służących realizacji jej celów 
statutowych. 

6. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów 
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 

6a. Cele statutowe Stowarzyszenia realizuje się  poprzez działalność odpłatną  
i nieodpłatną. 

7.   Majątek Stowarzyszenia w żadnym wypadku nie może być: 

a) wykorzystany dla udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań 
członków Stowarzyszenia, 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, zwanych dalej 
"osobami bliskimi",  

b) przekazywany na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów 
Stowarzyszenia 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,  

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

d) wykorzystany do zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług  
od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, 
członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. 

 

ROZDZIAŁ VI 

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

§ 37. 

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu 
stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie Członków wymaga kwalifikacji 
większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków 
uprawnionych do głosowania. 

2. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie stowarzyszenia mogą być 
przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków wyłącznie wtedy,  
gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia 
Członków. 

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie 
Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczonego 
majątku stowarzyszenia. 

4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji stowarzyszenia  
nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy  
z dnia 7 kwietnia 1989 roku-Prawo o stowarzyszeniach. 

 

ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 38. 

Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność  
z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

 

 

 

 


