
    Białystok, dn. 24.03.2016 roku. 

 
 

TEKST JEDNOLITY 

 

z dnia 24 marca 2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

S T A T U T 
Stowarzyszenia „Łączy nas granica” 

 

 

 

Stowarzyszenie jest organizacją środowiskową, zrzeszającą funkcjonariuszy, 

byłych funkcjonariuszy, pracowników i miłośników Straży Granicznej, a także członków 

ich rodzin i sympatyków. 

 

 



Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Stowarzyszenie „Łączy nas granica” zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie 

Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego 

statutu. 

§ 2 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej zaś siedziba 

władz mieści się w Białymstoku. Dla właściwego realizowania swych celów 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 3 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.  

Do prowadzenia działalności statutowej może zatrudniać pracowników.  

§ 4 

Stowarzyszenie może posługiwać się emblematem wyróżniającym je spośród innych 

organizacji oraz używać pieczęci, druków firmowych, a także wydawać własne 

wydawnictwa. 

§ 5 

1. Podstawową formą działalności Stowarzyszenia jest działalność nieodpłatna.  

2. Dodatkowo dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może również prowadzić: 

1) działalność odpłatną, 

2) działalność gospodarczą.  

3.  Nadwyżka przychodów nad kosztami uzyskana z form działalności określonych 

 w ust. 2 w całości środków przeznaczana jest na realizację celów statutowych. 

 



§ 6 

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych w celu 

realizacji zadań statutowych. 

Rozdział II 

Cele i sposoby działania 

§ 7 

Celami Stowarzyszenia są: 

1) integracja środowiska funkcjonariuszy Straży Granicznej, byłych funkcjonariuszy, 

pracowników i ich rodzin oraz miłośników Straży Granicznej, a także członków  

ich rodzin i sympatyków; 

2) wspieranie i upowszechnianie działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa 

publicznego oraz ochrony praw człowieka; 

3) działalność rozwijająca świadomość narodową, obywatelską, kulturową i religijną; 

4) działalność na rzecz propagowania aktywnego trybu życia oraz kształtowania 

postaw prospołecznych i prozdrowotnych; 

5) wdrażanie inicjatyw wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

6) wspieranie działalności na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym  

z przestępczości transgranicznej i zorganizowanej; 

7) inicjowanie międzyinstytucjonalnych działań edukacyjnych i profilaktycznych  

na rzecz poprawy bezpieczeństwa; 

8) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami publicznymi; 

9) promowanie i organizacja wolontariatu; 

10) działania w sferze rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa   

  narodowego; 

11) niesienie pomocy osobom ciężko chorym w zakresie wsparcia psychologicznego  

 oraz ponoszenie kosztów leczenia i rehabilitacji. 

 



§ 8 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez: 

1) organizowanie imprez integrujących środowisko, uroczystych jubileuszy, konferencji, 

seminariów, szkoleń, wykładów, sympozjów, działań oraz imprez kulturalnych, 

sportowych, oświatowych i patriotycznych poświęconych historii i tradycji Straży 

Granicznej; 

2) udział członków Stowarzyszenia w kształtowaniu postaw patriotycznych  

i obronnych społeczeństwa; 

3) udział członków Stowarzyszenia w działaniach propagujących aktywny tryb życia; 

4) organizowanie uroczystości oraz zapewnienie udziału członków Stowarzyszenia  

w obchodach świąt i uroczystości państwowych oraz rocznic historycznych w kraju 

i za granicą; 

5) opracowywanie i wydawanie materiałów profilaktycznych, edukacyjno - 

szkoleniowych, informacyjno - prawnych oraz promocyjnych; 

6) współpracę z przedstawicielami organów administracji rządowej 

i samorządowej; 

7) współdziałanie z innymi organizacjami pozarządowymi w realizacji celów 

statutowych; 

8) aktywizowanie instytucji i organizacji oraz lokalnych społeczności do działań 

mających na celu poprawę bezpieczeństwa obywateli; 

9) rozwijanie współpracy z organizacjami europejskimi o podobnych celach 

statutowych; 

10) rozwijanie międzyinstytucjonalnych kontaktów społecznych oraz integracji 

europejskiej na rzecz szeroko rozumianej współpracy; 

11) działalność publicystyczną w środkach masowego przekazu w sprawach 

związanych z działalnością statutową; 

12) promowanie, upowszechnianie i udostępnianie informacji w zakresie celów 

statutowych Stowarzyszenia; 

13) tworzenie i gromadzenie funduszy na cele statutowe; 



14) pozyskiwanie środków finansowych także w ramach dostępnych programów 

pomocowych i funduszy Unii Europejskiej na realizację celów statutowych 

Stowarzyszenia; 

15) umacnianie koleżeńskich więzi członków i sympatyków Stowarzyszenia; 

16) pokrywanie kosztów leczenia, zabiegów operacyjnych oraz rehabilitacji 

w ośrodkach medycznych w kraju i za granicą; 

17) finansowanie zakupu leków i sprzętu medycznego oraz pomocy specjalistycznej. 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 9 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. 

§ 10 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1) członków zwyczajnych, 

2) członków wspierających, 

3) członków honorowych. 

§ 11 

1. Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel polski posiadający pełną zdolność  

do czynności prawnych. 

2. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd 

Stowarzyszenia w formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata 

zawierającej rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia. 

3. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia 

zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia w terminie 14 dni od jej doręczenia. Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia podejmuje decyzję ostateczną w sprawie na najbliższym zebraniu. 



§ 12 

1. Członek zwyczajny ma prawo do:  

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, 

2) wypowiadania się we wszystkich sprawach omawianych na zebraniach, dokonywania 

oceny działalności Stowarzyszenia, jego władz i członków, 

3) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia, 

4) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia uchwały Zarządu 

Stowarzyszenia w sprawach członkowskich, 

5) korzystania z majątku Stowarzyszenia na uzgodnionych zasadach, 

6) korzystania ze świadczeń wynikających z działalności Stowarzyszenia, 

7) noszenia odznak i symboli Stowarzyszenia, 

8) korzystać z opinii i rekomendacji Stowarzyszenia, 

9) współdecydowania o programie działania Stowarzyszenia poprzez uczestniczenie  

w podejmowaniu stosownych uchwał i występowania z inicjatywą uchwałodawczą. 

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:  

1) aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania  

jego celów statutowych i programu, 

2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,  

3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, 

4) przyczyniać się do wzrostu, roli i znaczenia Stowarzyszenia, 

5) dbania o godność i honor Stowarzyszenia. 

§ 13 

1. Członkiem wspierającym może być każdy obywatel polski posiadający pełną zdolność do 

czynności prawnych, a także każda jednostka organizacyjna wyposażona przez przepisy 

prawa w osobowość prawną. 

2. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego,  

ma prawo: 

1) brać udział w pracach Stowarzyszenia i używać jego znaku i odznaczeń  

na prawach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia, 

2) korzystać z opinii i rekomendacji Stowarzyszenia. 



3. Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w obradach 

organów Statutowych. 

4. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 12 ust. 2 pkt. b, d, e. 

5. Członek wspierający zobowiązany jest realizować zadeklarowane świadczenia  

na rzecz Stowarzyszenia. 

6. O przyjęciu danej osoby w poczet członków wspierających decyduje Zarząd 

Stowarzyszenia w formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. 

7. Od odmowy przyjęcia w poczet członków wspierających Stowarzyszenia 

zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia w terminie 14 dni od jej doręczenia. Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia podejmuje decyzję ostateczną w sprawie na najbliższym zebraniu. 

§ 14 

1. Członkiem honorowym może być każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 

2.  O przyjęciu danej osoby w poczet członków honorowych decyduje Walne Zebranie 

Członków Stowarzyszenia w formie uchwały na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, albo 

co najmniej 6 członków Stowarzyszenia. 

§ 15 

1. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może 

jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia. 

2. Członek honorowy zwolniony jest ze składek członkowskich. 

3. Członek honorowy ma prawo do używania odznaczeń na prawach określonych przez 

Zarząd Stowarzyszenia. 

§ 16 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej Zarządowi 

Stowarzyszenia na piśmie; 

2) śmierci członka; 

3) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną; 



4) wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia w razie nieusprawiedliwionego zalegania 

ze składką członkowską lub braku przejawów aktywnej działalności  

na rzecz Stowarzyszenia przez jeden rok;  

5) wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu 

Koleżeńskiego, w wypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania 

uchwał i regulaminów, działania na szkodę Stowarzyszenia lub na skutek 

pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu 

powszechnego; 

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany  

jest zawiadomić członka o wykluczeniu.  

1) Wykluczenie może nastąpić jedynie w przypadku potwierdzenia faktu utraty 

osobowości prawnej przez jego członka.  

2) W przypadku potwierdzenia faktu utraty osobowości prawnej członkowi 

nie przysługuje prawo do odwołania.  

3. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo zwyczajne  

lub wspierające na podstawie ust. 1 pkt 3, następuje na podstawie uchwały Zarządu 

Stowarzyszenia na wniosek zainteresowanego. 

4. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4 i 5 Sąd Koleżeński zobowiązany  

jest zawiadomić członka o wykluczeniu, wskazując jednocześnie organ uprawniony do 

rozpatrzenia odwołania oraz termin złożenia odwołania.  

1) Uchwały oraz orzeczenia w wyżej określonych sprawach mogą być zaskarżone  

w terminie 30 dni od daty ich doręczenia. Odwołanie składa się do Walnego Zebrania 

Członków Stowarzyszenia, które podejmuje decyzję ostateczną w sprawie na 

najbliższym zebraniu. 

2) Członek wykluczony ze Stowarzyszenia ma prawo ubiegać się o ponowne przyjęcie 

dopiero po roku czasu od dnia wykluczenia. 

 

 

 

 



Rozdział IV 

Organy Stowarzyszenia 

§ 17 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, 

2) Zarząd Stowarzyszenia, 

3) Komisja Rewizyjna, 

4) Sąd Koleżeński. 

§ 18 

1. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego trwa 

4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów 

obecnych członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 

2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych 

członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej. 

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną 

większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych 

członków (kworum), chyba że statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego 

składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym. 

 

§ 19 

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia  

w trakcie kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której 

dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można 

powołać nie więcej niż połowę składu organu. 

 



Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 

 

§ 20 

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział: 

1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni, 

2) z głosem doradczym - członkowie wspierający i honorowi. 

 

§ 21 

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje się raz w roku. 

3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje według uchwalonego przez siebie 

regulaminu obrad. 

4. Obradami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia kieruje Prezydium w składzie: 

przewodniczący, zastępca, sekretarz. 

5. Prezydium Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia wybierane jest w głosowaniu 

tajnym, bezwzględną większością obecnych członków spośród członków 

Stowarzyszenia, niewchodzących w skład Zarządu Stowarzyszenia. 

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach: 

1) Zarząd Stowarzyszenia, 

2) Komisja Rewizyjna, 

3) 30% członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

7. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 

Zarząd Stowarzyszenia powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem 

zebrania. 



8. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem wyboru władz 

i Prezydium Walnego Zebrania Członków oraz zmian statutu i rozwiązania 

Stowarzyszenia zapadają większością głosów przy obecności: 

1) w pierwszym terminie - co najmniej połowy upoważnionych do głosowania członków; 

2) w drugim terminie – minimum 30 minut po pierwszym - bez względu na liczbę osób 

upoważnionych do głosowania. 

 

§ 22 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w szczególności należy: 

1. uchwalanie statutu i jego zmian; 

2. uchwalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia; 

3. uchwalenie regulaminów niezastrzeżonych do właściwości innych władz 

Stowarzyszenia; 

4. wybór i odwołanie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia oraz członków władz   

Stowarzyszenia; 

5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia; 

6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia,  

Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz podejmowanie uchwał; 

7. udzielanie lub odmówienie udzielenia absolutorium innym władzom  

Stowarzyszenia; 

8. określanie wysokości składki członkowskiej; 

9. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady; 

10. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku. 

11. podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych  

i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do 

tych organizacji i na imprezy zagraniczne; 

 

 



Zarząd Stowarzyszenia 

 

§ 23 

1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie 

z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi 

odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia. 

2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, 

Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika wybieranych przez Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia.  

3. Prezes Zarządu Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu Stowarzyszenia. 

4. Zasady i tryb działania Zarządu Stowarzyszenia ustala regulamin uchwalony przez 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

5. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 

raz na kwartał. 

6. W przypadku równej liczby głosów podczas podejmowania uchwał decydujący głos 

ma Prezes Zarządu Stowarzyszenia. 

7. W razie niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia 

funkcję tę obejmuje Wiceprezes. 

 

§ 24 

1. Do obowiązków Zarządu Stowarzyszenia należy: 

1) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia; 

2) realizacja programu i celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego 

Zebrania Członków Stowarzyszenia; 

3) określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia; 

4) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, w tym podejmowanie uchwał w sprawie 

nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego i ruchomego 

Stowarzyszenia, 



5) uchwalanie projektów okresowych programów pracy Stowarzyszenia i projektów 

rocznych sprawozdań z działalności oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia 

przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia; 

6) uchwalanie projektów budżetu Stowarzyszenia i projektów rocznych sprawozdań 

finansowych oraz przedstawienie ich do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu 

Członków Stowarzyszenia; 

7) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz; 

8) opracowywanie projektu regulaminu pracy zarządu i przedstawianie  

go do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia; 

9) zawieranie porozumień o współpracy z organami administracyjnymi i władzami 

naczelnymi innych organizacji; 

10) występowanie z wnioskiem do Sądu Koleżeńskiego o ukaranie członka 

Stowarzyszenia, który popełnił przewinienie; 

11) wykonywanie zadań powierzonych przez Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia; 

12) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, a także 

uchwał podejmowanych przez Zarząd Stowarzyszenia; 

13) przygotowywanie projektów planów działania i preliminarzy budżetowych 

Stowarzyszenia; 

14) powoływanie zespołów (komisji) o charakterze doraźnym i opiniodawczym. 

2. Uchwały w sprawach określonych w ust. 1 pkt 10 wymagają większości  

3/4 głosów. 

 

§ 25 

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia zwołuje Prezes Zarządu Stowarzyszenia z własnej 

inicjatywy lub na wniosek 1/2 ogólnej liczby członków Zarządu Stowarzyszenia w terminie 

21 dni od daty zgłoszenia wniosku. 

 



Komisja Rewizyjna 

 

§ 26 

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli 

i nadzoru nad jego działalnością, odpowiadającym za swoją działalność  

przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.  

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają 

ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej spełniają następujące wymogi: 

1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, 

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych 

kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału z głosem doradczym  

w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia. 

 

§ 27 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

1) przeprowadzanie przynajmniej raz na rok kontroli działalności merytorycznej  

i finansowej Stowarzyszenia, z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości 

oraz zgodności z przepisami statutu i uchwałami władz. Kontrola ta nie obejmuje 

działania Sądu Koleżeńskiego; 

2) przedstawianie Zarządowi Stowarzyszenia dokumentów pokontrolnych 

wraz z wnioskami, 

3) opracowywanie projektu regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej i przedstawianie 

go do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia, 



4) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w razie  

nie zwołania go przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie lub trybie ustalonym przez 

statut, 

5) prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia celem omówienia uwag, 

wniosków i zaleceń, wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Posiedzenie 

Zarządu Stowarzyszenia w takim wypadku powinno się odbyć nie później niż 21 dni od 

daty złożenia wniosku (żądania), 

6) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia ze swej 

działalności oraz zgłaszanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia 

absolutorium władzom Stowarzyszenia bądź każdemu członkowi oddzielnie, 

7) Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich 

szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień, dotyczących kontrolowanych 

spraw. 

 

Sąd Koleżeński  

§ 28 

Sąd Koleżeński jest organem Stowarzyszenia odpowiadającą za swoją działalność  

przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia, powołanym do: 

1) rozpatrywania i rozstrzygania spraw związanych z naruszeniem przez członków 

postanowień statutu, uchwał władz lub działaniem na szkodę Stowarzyszenia, 

2) rozstrzygania sporów i zatargów wynikłych między członkami Stowarzyszenia, 

3) rozpatrywania spraw wniesionych przez Zarząd Stowarzyszenia, Komisję Rewizyjną 

w odniesieniu do osób pełniących funkcje we władzach Stowarzyszenia, 

4) orzekania w kwestiach zgodności ze statutem wewnętrznych przepisów i decyzji władz 

Stowarzyszenia, 

5) opracowywanie projektu regulaminów określających tryb i zasady działania sądu 

w Stowarzyszeniu oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu 

Członków Stowarzyszenia, 

6) rozpoznawania i rozstrzygania sporów między członkami a władzami Stowarzyszenia. 



§ 29 

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu 

wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 

2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach 

Stowarzyszenia. 

3. Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie 

Członków Stowarzyszenia. 

§ 30 

1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie trzyosobowym. Zespołem rozpatrującym sprawy kieruje 

przewodniczący.  

2. Odwołanie od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego rozpoznaje Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia. 

3. Postępowania przed Sądem Koleżeńskim toczą się na zasadzie równości stron,  

z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania do Walnego Zebrania 

Członków Stowarzyszenia. 

4. Podstawę wydania orzeczenia może stanowić wyłącznie całokształt okoliczności 

ujawnionych w postępowaniu przed Sądem Koleżeńskim. 

5. Sąd Koleżeński podejmuje prawomocne i wiążące rozstrzygnięcia większością 2/3 

głosów. Rozstrzygnięcia Sadu Koleżeńskiego wydawane są w formie orzeczenia. 

6. Członek Stowarzyszenia nie może być ukarany po upływie roku od otrzymania 

wiadomości o dopuszczeniu się przez niego naruszenia statutu lub uchwał władz 

Stowarzyszenia. 

7. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach  

Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej - z głosem doradczym. 

 

§ 31 

Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary: 

1) upomnienie; 

2) naganę; 



3) zawieszenie w prawach członka na okres od 2 do 12 miesięcy; 

4) wykluczenie ze Stowarzyszenia. 

 

Rozdział V 

Majątek i fundusze 

§ 32 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze oraz prawa. 

§ 33 

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:  

1) składki członkowskie,  

2) darowizny, zapisy i spadki,  

3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności, 

działalności gospodarczej, dochody z majątku Stowarzyszenia) 

4) dochody z ofiarności publicznej, 

5) dochody z nieruchomości i ruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych, 

stanowiących własność lub będących w użytkowaniu stowarzyszenia, 

6) dotacje, 

7) nawiązki sądowe. 

2. Środki pieniężne, niezależnie od ich źródeł pochodzenia, mogą być przechowywane 

wyłącznie w banku na koncie Stowarzyszenia. 

3. Wpłaty gotówkowe powinny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb,  

jak najszybciej przekazane na konto bankowe. Zarząd dysponuje zaliczkami  

na finansowanie bieżących zobowiązań Stowarzyszenia. 

4. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.  



5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

§ 34 

Dla ważności oświadczeń woli, pełnomocnictw, jak również wszelkich pism w przedmiocie 

praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes i  jeden członek 

Zarządu Stowarzyszenia działający łącznie. 

 

Rozdział VI 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

§ 35 

1. Zmiana statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne 

Zebranie Członków Stowarzyszenia wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, 

przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.  

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia 

majątku Stowarzyszenia.  

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych 

w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia  

7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104  

z późniejszymi zmianami). 

 


