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Rozdział I
Postanowienia ogóIne

naTwę Zrzeszęnię Sportowo-Rehabilitacyjne,,START", zwane dalej

§2

§1

Zrzeszenie jest stowarzyszeniem działającym w oparciu o obowipujące ptzepisy prawa, w
szczególnoŚci z Ustawą o Sporcie, Ustawą Prawo o stowarzyszeniach, Ustawą o działalności
poĄrtku publicznego i wolontariacie ,Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz zgodńe ze Statutem, zarejestrowanym w rejestrze
stowarryszeń, innych orgańzacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych
zal<ładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego i z tego Ęrtułu posiadającym
osobowość prawną.

§3

Terenem dzińania Zrzeszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Zrzeszenie może
podejmowaó dzińanla poza granicami kraju, w granicach określonych właściwymi przepisami
prawa. Siedzibą Zrzeszeniajest miasto ZielonaGóra.

§4

Ztzeszeńe przy wykonywaniu swoich zadań i realizacji swoich celów statutowych oraz w
celach reprezentacyjnych ażywa godła i flagi, emblematów, odznak i pieczęci wyróżniających
Zr zeszęnie sp o śró d innych dzińaj ący ch sto warzys zeń.

§5

1. Ztzęszęnie jest członkiem Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych ,,START"
w warszawie.

2. ztzeszęnie możę przystępować do zńązków stowarzyszeń kultury fią,cznej.
3. Zrzeszęnie może powoływać sekcje sportowe dzińające w ramach Zrzeszęniainie

Posiadające odrębnej od Ztzęszenia osobowości prawnej. Sekcje sportowe nie stanowią
terenowych jednostek organizacyjnych w rozumieniu Ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

§6

I. Ztzeszęnie jest samorządnym, trwałym zrzęszęnięm o celach niezarobkolvych.
2. Człottkostwo w Zrzeszeńujest dobrowolne,
3.Ztzeszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działańai struktury otganizacyjne

oraz uchwala aĘ wewnętrzne doĘczące jego działalności.
4, Ztzeszęnie moze prowadzić działalność gospodarczą w celu pozyskania środków dla

rcalizacji swoich celów i zadań statutowych.
5. Zrzęszenie opiera swoją działalnośó na pracy społecznej członków; do prowadzeńaswych

sPraw możę zatrudniaÓ pracowników, w tym swoich członków orazmożekorzystaó zpracy
wolontariatu.
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Rozdział II
cele i środki działania

§7

Po dstawowymi celami dzińalno ści Zrzeszenia są
1. upowszechnianie i otgarńzacja kultury ftzycznej, sportu i rehabilitacji ruchowej i

sPołecznej, turys§ki i rekreacji wśród niepełnosprawnych dzieci, rŃodzieĘ i
dorosłych,

2. uczestniczenie osób niepełnosprawnych we współzawodnictwie sportow5rm,
3. rozpowszechnianie integracji społecznej w §m dla osób zagrożonych wykluczeniem

społecznym,
4. obj ęcie działalnością jak naj szerszego kręgu osób niepełnosprawnych,
5. zapewnienie pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym w trudnej sytuacji zyciowej

oraz wyrównywanie szans tych osób,
6. prowadzenie dzińalności na rzecz integracji europejskiej oraz rczwijania kontaktów i

współpracy między społeczeństwami

§8

Zrzeszeńe realizuje swoje cele statuto wę poprzęzi
1. organizowanie sporfu powszechnego, wyczynowego, rehabilitacji ruchowej

rekreacji i turystyki,
i społecznej,

2. organizowanie imprez sportowych i integracyjnych a także imptez turystycznych i
rekreacyjnych,

3, otganizowanie obozów i zgrupowań sportowych, turnusów sportowo-rehabilitacyjnych
a takżę sportowo-integracyjnych,

4. organizowanie i prowadzenie sekcji sportowych osób niepełnosprawnych,
5, udziń osób niepełnosprawnych w imprezach sportowych i integracyjnych o charakterze

regionalnYm, ogólnokrajowym i międzynarodowym otaz przygotowywanie osób
niepełnosprawnych do uczestnictwa w takich imprezach,

6, pr ow adzęnie dzińalno ś ci s zko l eni owej, wychowawczej i informacyj nej,
7. objęcie swoją działalnością najszerszych kręgów osób niepełnósprawnych, ich rodzin,

młodzieży szkoł i ośrodków specjalnych,
8. Prowadzenie dzińań na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez

poprawę ich trudnej sytuacji zyciowej oraz wyrównywanie szans Ęch osób,
9, wsPÓłdzińanie z organarfli administracji państwowej i samorządowej a także z innl,rni

podmiotami prawnymi i jednostkami organi zacyjnymi,
l0.wsPÓłPracę z iwtymi stowarzyszeniami, klubami sportowymi dzińającymi na terenie krajujak i Poza jego granicami tj. otganizacjami krajowymi, międzynarodowymi oraz

zagraticznymi o podobnych celach izadaniach.
11.Prowadzęnie dzińalnoŚci gospodarczej jako dodatkowej w stosunku do dzińalności poĄrtku

Publicznego, zktótej dochód w całości przeznaczasię na cele statutowe Ztzeszęnia.
12.Podejmowanie innej działalności zgodnej z postanowieniami statutu oraz przepisami prawa.



§9
Zrzeszenie moze ProwadziĆ odrębnie nieodpł atnąi odpłatną działalnośc pozy,tku publicznego.
1, Zrzęszęnie Prowadzi działalność nieodpłatnąpożylkupublicznego w zakresie:

a/ PomocY sPołecznej, w tym pomoc osobom niepełnosprawnym w trudnej sytuacji
życiowej

b/ promocji i organizacji wolontariatu
c l pr ze ciw dzińani a uzal eżni ęni o m i p ato l o gi o m sp o ł e c znym
d/ ochrony i promocji zdtowia
e/ oświaty i wychowania
f/ wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w środowisku osób

niepełnosprawnych
gl działalnoŚci na rzeczintegracji europejskiej orazrozwijania kontaktów i współpracy

między społeczeństwami
2. Ztzeszęnie Prowadzi działalność odpłatną pozytku publicznego w zakresie:

al działalnoŚci na rzeczintegracji społecznej osób iagrożonych wykluczeniem społe cznym
b/ działalności na tzecz osob niepełnosprawnych
cl wypoczynku dzieci i młodzieży
d/ wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w środowisku osób

niepełnosprawnych
el działalnoŚci na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy

mię dzy sp ołe czeństwami
3, PrzYcho dY z dzińalności odpłatnej pozytku publiczneg o sŁużą wyłącznieprowadzeniu

działalności pozytku publicznego.
4, DziałalnoŚci odPłatne i nieodpłatne pozytku publicznego prowadzone są w sposób

PozwalającY na rachunkowe i organizacyjnego wyodręLnienia działalnoici pózytt<u
publicznego.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§10
Członkowie Ztzeszenia dzieląsię na :

1 . członków zv,ryczajnych
2. człoŃów wspierających
3. człoŃówhonorowych.

§11

1, Członkiem zwYczajnlm Zrzeszenia może być pełnoletnia osoba flzyczna, posiadająca
obYwatelstwo Polskie , mĄącapełną zdolność do czynności prawnych i nió pozbawiona praw
publicznych.

2,Mńoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolnośó do cąmności
PrawnYch, mogą należęó do Zrzeszęnia i korĘstaó z czynnego i biernego prawa
wYtorczego, Z Ęm, że w składzie Zaruądu Zrzeszenia większose *i.rą stanowić osoby opełnej zdolności do czynności prawnych.

3, Małoletni Ponizej,16 lat mogą za zgodąprzedstawicieli ustawowych, należeó do Zrzęszęnia
w9dług zasad ogólnYch określonych stafutem , bez prawa udziału w głosowaniu na walnych
zebraniac,h cńonkówldelegatów otaz bez korzystania z cTynnęgo i biemego pru*u
wyborczego do władz stowarzyszenia.

4,PrzYjęcie w Poczet członków zwyczajnycb następuje na wniosek osoby zainteresowanej,
na podstawie pisemnej deklaracji ptzyjętej przez zarząd ztzęszenia.



§12
l. Członkowie zwyczajni posiadają bierne i czynne prawo uyborcze do władz Zrzęszęnia oraz

na delegatów na Walnę Zebranię CzŁoŃowlDelegatów.
2. Członkowie zwyczajni mają prawo uczestniczyć w Walnych Zebraniach

CzłonkówlDelegatów, poptzez wybranych przęz siebie delegatów bądz osobiście jako
wybrany delegat reprezentuj ący członków Zrzęszenia.

3. Członkowie zwyczajni mają prawo zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz
zrzeszenia,

4. CzłoŃowie zwczajni mają prawo i obowiązek uczestniczeniaw działalnośct Zrzeszenia, w
szczególno ści poprzez :

Al uczęstnictwo w zajęciach sporlowych, szkoleniach i ćwiczeniach oTazw zavłodach
i imprezach sportowych

B/ korzystanie z wszelkichurządzeń, sprzętu i obiektów sportowych uzytkowanych
ptzez Ztzęszente

Clkorzystanie z wszelkich innych uprawnień wynikającychzrealizowania ptzez
zrzeszęnte celów i zadań statutowvch.

§13

CzłoŃiem wspierającym mogą zostać pełnoletnie osoby ftzyczne oraz osoby prawne.
Ptzyjęcie w poczet członków wspierających następuje na podstawie pisemnej deklaracji
zawierającej zobowiązanie do pomocy materialnej, finansowej, rzeczowej, tecbnicznej,
otganizacyjnej lub innej umożliwiającej Ztzeszeńu lepszą rcalizację jego zadń i celów
statutowych. Deklaracja musi byó przyjętaptzez Zarząd Ztzeszenia.
Członek wspierający będący osobą prawną dzińa w Zrzeszęniu poptzęz swojego
Przedstawiciela - osobę firycznąwymienioną imiennie w deklaracji członkowskiej. Członek
wsPierający możę wskazać za zgodą Ztzeszęńa więcej osób fizycznych - przedstawicieli
up owżnionych do działania w imi eniu człoŃa wsp i eĄ ąc e go.

§14

CzłoŃowie wspierający mająprawo do :

1. Uczestntczenia samodzielnie w WalnychZębraniach Członków albo w Walnych Zebraniach
Delegatow poptzęz wybranych przęz siebie delegatów,
Zg]aszaria propozycj i i wniosków wobec władz Zrzeszenia,
Uczestniczenia w działalności Ztzeszęnia w szczególności poptzez uczestnictwo w
zawodach i imprezach sportowych orazw ich otganizowaniu.

§15
1.CzłoŃiem honorow;rm Zrzeszeńamoże zostaó osoba ftzaczna szczególnie zasłużona

rcalizacji celów i zadań statutowych Zrzeszenia.
2. GodnoŚÓ cńoŃa honorowego nadaje Walne Zebranie CzłonkówlDelegatów na wniosek

ZarząduZrzęszenia.
4. CzłoŃowie honorowi nie posiadają czynnęgo i biernego prawa wyborczego do władz

Zrzeszęnia orazna delegatów na Walne Zębranię CzłonkódDelegatów i są zwolnieni od
obowiązku opłacania składek członkowskich,

łYLl

1.

2.

3.

2.

3.
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.,,§fficzłonkowie *ro,"Łiuu. y zobońęani sądo:
1. cĘłnfi8ffbdziłib, w działalności Zrzęszęniu 

-' -

2, Ptzestrzegania Postanowień statutu, regulaminów i uchwał władzZrzęszenia, atakże
_ zobowiązań ujętych w deklaracji człońowsra":
3. godnego reprezentowan ia barw Żtzęszęnia
4, oPłacania składek członkowskich na zasadachustalonych ptzez Zarząd, Zrzęszenia.

§17
Członkostwo w Zrzeszęniu ustaje poptzez:
1, dobrowolne wystąpienię ze zrzesźenia zgłoszonepisemnie do zarządu2. skreślenie z lis§ członków uchwałą Zaiądu*|.Ęuaku 

;N częstego naruszania Postanowień statuĘ regulaminów i uchwał władz Zrzeszenia, atakże zobowiązańujętych w deklaracji cŹłońowskie.|
B/ nie brania crynnego udziałuw dzińilności statutowój przezokres l2-tu miesięcyC/ zalegania w opłacaniu składek przęzokres l2-miesięcy
D/ działania na szkod ę Ztzeszenia

SkreŚlenia dokonuje się Po Pisemnym uprzednim upomnieniu i wezwaniu do zaniechanianaruszeń i naPrawienia szkodY. W prrypadku gdy Ćzłonet dopuszczu.ię rr*u.".riuPrawniającYchZarząddo skreśleni u §o ,rsticŹłont ów, Zarząd,możepodjąć uchwałę ozastosowaniu Środka dYscYPlinującego w postaci zawieszęńu 
"Lło*"rł iego prawach naokres od 6 do 12 miesięcy.

3. wykluczenie członka zę zrzęszenia uchwał ą zaruąduw przypadku :N ruŻącego umyŚlnego naruszania po.i*o#.ń ,tutoto, regulaminów i uchwał władzzrzeszenia, a także zobowiązńu3ętyrr, w deklaracji członkowskiej
B/ popełnienia przestępstwa potwi.rdńn"go p."*"rr1,."ń"óii"- ruo"c l r użącego naruszania rurud współzycia r!oł.."rr. g o orazpo stępowania

nieetyc znego i niegodneg o czioŃi Zrrłrr"nii
WYkluczenia dokonuj e Zarząd ńz koniec zności*.".śrri.; rzego upomnienia członka lubzaw ęzw ania do zaniech ania naruszęń l ub naprawieni a s zko dy;4. śmierć człoŃa

5. likwidację lub ogłos zenie upadłości osoby prawnej
6' Pozbańenie uchwałą V/alnego Zębrania Członków/Delegatów człoŃahonorowego nadanejmu godnościw ruzie zajściauzasadnionycnprry"Ąi,p.r.pi.y 

§ 17 ust. 1,2 AiD,3,4,5stosuje się odpowiednio
7. rozwiązanie się Zrzeszenia

Członkowi przysługuje prawo odwołania
przedmiocie skreślenia lub wykluczenia
doręczenia mu uchwaĘ listem poleconym,

§18

si.e d9 Komisji Rewizyjnej od uchwĄ Zarządu w
członka ze Ztzeszenia, w terminie 14 dni od dnia
Decyzja Komisji Rewizyjnej jest ostateczna.

łn

Władzami Zrzeszenia są :

1. walne zebranie członków lub
ust. 1 Statutu
Zarząd
Komisja Rewizyjna

Rozdział IV
władze zrzeszenia

§19

Walne Zebranie Delegatów w przypadku określonym w § 21

2.
a
J.



§20

1, Kadencj a Zarządu Zrzęszeniai l(omisji Rewizyjnej ttwa 4lata, do chwili rczpoczęcia
kolejnego Walnego ZabraniaCzłonkówlOetegaiOw Sprawozdawczo-Wyb".-.g" i.J*r. Vnie dłuŻej jak Po uPłYłvie 30 dni od zakończenia kadencji. Wybór władŹ Zrzęszęniaodbyłva
się na WalnYm ZebraniuCzłonkódDelegatów w głosowaniu jawnym lub tajnym w
zalęŻno Ś ci od każdora zow ej uchwały Walne go Zeir ania CzłoŃów lD e le gatów.

2, Do władz Zrzeszenta mogą być wybier ani Ćzłonkowie/Deleg aci i człoikowie ustępujących
władz nie będący delegatami.

3, CzłoŃowie ustęPującYch władz Ztzeszenia nie będący delegatami mogą być wybierani do
Komisj i Walnego Zębrania,

4, Ukons§Ąuowanie się nowo wybranych władz następuje nie później niż w ciągu miesiąca od
_ dnia wybotu, po wygaśnięciu mandatu poprzedniegó przedstawi cielawładz.
5, W PrzYPadku ustąPieniabądź ustania członkostwu lut S*i., ci człoŃa Zarządulub Komisji

RewizYjnej skład osobowy jest uzupełniany ptzęz odpowiednio Zarząd, lub Komisję
RewizYjną w drodze Podjętej pIzez tę wład,ze uchwały, z Wm, że liczba w ten sposób
wybranych człoŃów nie moze przel<raczac 1/3 składu organu.

Dział I
Walne Zebranie Delegatów

§21
NajwYzszą władzą Zrzeszeńa jest Walne Zebtańe CzłoŃów. W prąrpadku zw.iększenia
się liczbY członków do 60 osób Walne Zebtanie CzłoŃów zastą§i Óiigatoryjnie Walne
Zebranie Delegatów.
Walnę Zębranie CzłonkówlDelegatów zwoĘwane jest przez Zarząd, raz w roku do końca
Pierwszego kwartału roku kalendarzowego ;ako Sprawo zdawczę i co 4 lata jako
S prawozdawc zo -W yb or cze.
Zwząd moŻę zwołac na zasadach przewidzianych postanowieniami statutu Nadnłryczajne'V/alne 

Zebtańę CzłonkóWDelegatów.
UchwĄ Walnego Zębrania zapadają zvrykłą większością głosów w obecności co najmniej
PołowY członków lub wybranych delegató*, Óhybu ze ptzeptsy statufu stanowią inaczej.

hń

1.

2.

aJ.

4.

§22
1, V/ WalnYm Zebraniu Człottków/Delegatów biorą udziń z głosem stanowiącym członkowie

zwYczajni i honorowi albo delegaci wybrani na zebraniacńprzedwyb orc,rycuw proporcji 1delegat sPoŚród kużdej rczpoczętej liczby 3 człoŃó* 
^uyrriinych"oruz członkowie

honorowi, Z głosem doradczł,T n biorą udział członkowie wspierający albo delegaci wybranina zebraniach PrzedwYborczych w proporcji l delegat spośród 2-człoŃów wspierających,
_ ::ł9Ńowie ustęPującYch władz Zrzószónianie będąc-y delegatami otaz zaproszeni goście.2, Kadencja delegatów trwa 4 lata, do__chwili ,o)po"rę"ia kolejnego ,Walnego 

ZebratiaCzłoŃÓwlDelegatów SPrawozdawczo-Wybor.""go, jednak nie dłuzeijuk po upływie 30 dni
o d zakonczenia kadencji.

3. Członek może być wybrany ponownie na delegata.
4, Mandat delegata WYgasa Po upływie,kadencji] po wyborze nowego delegata bądź zchwiląodwołania człoŃa przez zebranie wyborcze ź półni"iiufunkcji deiegata,
5, Zebrania PrzedwYborcze zvvoĘwane Ę i odbywają się w trybie przJwidzianym dla zwołaniai odbYcia 'V/alnego 

Zebrania CzłoŃów, w tńinie co najmniej 1-go miesi ąca przedWalnYm Zębranięm Delegatów, przł czym nłoŁywane są raz na crtery lata, przepisy
o podjęciu uchwał stosuje się odpowiednio. ----'J

6, Delegaci wykonują swoje prawo głosu osobiście lub przezpełnomocnir<ow, 
,r/
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§23

l. Zauądo'|r88§tłą2^,Wf jest zawiadomić wszystkich człoŃówldelegatów pisemnie, listem
Poleconlłn lub w formie eleklronicznej o terminie, miejscuiporządku obrad zzachowariem /
terminu co najmniej 14 dni przedplanowanym Walnym ZebraniemCzłonkóWDelegatów.

2- Porządek obrad Walnego Zębrania CzłoŃówlDelegatów obejmuje obligatoryjnie
sPrawozdanie Zarządu z dzińalności Zrzęszenia w poprzednim roku kalendarzowyrn, itan
majątkowy Ztzeszęniaatakżę sposób i efektywnośćrealizacji podstawowych założeń,zadań
i celów statutowych.

3. UchwĄ Walnego Zebrania CzłonkówlDelegatów sąwiĘące pod warunkiem udziafu w
WalnlT n Zebraniu CzłolkówlDelegatów co najmniej 50 % osób uprawnionych do
głosowania / posiadających głosy stanowiące I - * przypadku podjĘcia uchwaĘ w
pierwsz;łn terminie.

4. W PtzYPadku braku quorum w Wznaczonym terminie, ZarządWznacry drugi termin, który
moŻe mieĆ miejsce tego samęgo dnia, po upływie pół godziny. Dla podjęciańłinej uchwĄ
w drugim terminie nie jest konieczne uzyskanie wyrnaganego w pierwsąłrn terminii
quorum. Uchwała zapadazrykJąwiększością głosów, niezależnieod wielkości quorum.

§24

NadzwYczajne Zebranie CzłonkóWDelegatów może się odbyć w każdyn czasie,po uprzednim
zwołaniu go przez Zarząd :

- z własnej inicjatywy Zuządu
- w ruzię zajŚciakonieczności uzupełnięnia składu członkowskiego władzZrzęszęńa
- na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej
- na pisemny wniosek 25oń ogółu członków Zrzęszenia.

§25
1. NadzwYczajneWalne ZębranieCzłonkóWDelegatów powinno byćzwołaneniepóźniejńz

w terminie 6 tygodni od dnia zajściazdarzeńawymienionego w § 24.
2. NadzwYczajne Walne Zebranię CzłottkówlDelegatów obraduje nad sprawami, dla których

zostało złvołarte, wYmienionymi w porządku obrad zńącŹonym io zawiadomienia o
zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania CzłonkówlDelegatow, § 23 ust. 1, 3 i 4
stosuje się odpowiednio.

§26

Do wyłącznej kompetencji walnego zebrarńaczłonkówDelegatów naleĘ :

1. podejmowanie uchwał o zmianach Statutu
2. uchwalanie i zmiany regulaminu Walnego Zebrania
3. uchwalanie programu i głównych kierunków działarliazrzeszeńa
4_. r ozpatrylvanie i przyj mowanie sprawoz dń zarządu i komisj i Rewizyj nej
5. udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dlizarządi' "

6, wYbór i odwołYwanie członków Zaruądu i Komisji Rewizyjnej, chyba że statut stanowi
odmiennie

7 . nadaw anie na wnios ek zaruądu godno ści człoŃahonorowego
8. pozbawianie członka honorowego nadanej mu godności
9. ro-Fatrywanie sPraw i wniosków objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Zebraria

CzłoŃów/Delegatów
1 O.podj ęcie uchwały o rozwiązaniu Ztzeszenia
1l.rozpatrywarrie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych do porządku obrad



§27

2.

J.

1.

2.

większością

cel na jaki ma byó

DziałII
Zarząd,

§28

larządprowadzi sprawy Ztzęszęniai reprezenĘ e Ztzęszęnie.
Zarząd składa się z 5 - 7 człotlków,którzy spośród siebie wybieĄą pręzęsai Wiceprezesa.

§29
I" KńdY członekZarząduma prawo i obowiąek prowadzenia spraw Zrzeszenia.
2, KuŻdY członekZarządumożebezuprzedńejuchwały Zaruądiprowadzić spfawy Zrzeszęnia

ni e przekrac zaj ące zakre s u zwyl<Ę ch czynno ś ci zr ze szenia,
3, Prezes zobońązarry jest do stałego administrowania bieżącymi sprawami Zrzeszenia, a

takŻe do wYkonYwania czynnoŚ ci z zal<reslJ prawa pracy woUeó zatrudnionych w Zrzeszeniu
Pracowników or?z, zobowiązanv jest do zawierania i wykonywania ińych drobnych i
bieŻącYch umów koniecznych dla prawidłowego funkcjonowani a Ztzeszenia.

4. po siedz enia zarządu odbywaj ą się nie rzadziel ńz, * nu kw artaŁ
5. posiedzenia zwoĘwane są pisemni e na7 dni przed planowanym posiedzeniem.
6, W Posiedzeniach Zarządu mogą btać udziń z głosem dorudózymosoby zaproszone orazna

swój wniosek Przewodn iczący Komisji Rewizyjnej.
7, UchwałY Zarząłu mogą bYć ważńe podjęte l eŹeh wszyscy członk owie Zarządu zostaliprawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarząóu.
8, UchwałY Zarządu zaPadająbezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym, w

obecności co najmniej połowy jego członków, w tyrn|rezesa lub wicep r"r"iu.9, Człorkami Znządunie mogą być skazani prawomo.ny* wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskatżęnia publiczn.go l,rb przestępstwo skarbowe.

l},ZaczYnnoŚci wYkonywanew związkuipełniinąfunkcją członkowie Zarządumogą
pobierać w;magrodzenie.

§30

Do kompetencji Zarządu nalezy :

1, kierowanie całokształtem działalności Ztzeszenia na podstawie Statutu i uchwał Walnego
Zębt ania CzłonkódD ele gató w

2. reptezentowanie zrzeszęnia na zasadach i w sposób określony statutem
3 . uchwalarrie planów działalno ści statutowej
4, uchwalanie budzetu i składanie sprawozdań z jegowykonania
5, zuządzanie majątkiem Zrzęszenia i jego funJuszami zgodnie z uchwalonym budżetem,

stafutem i przepisami prawa
6, administrowanie 

,składkami i opłatami członkowskimi, ustalanie ich wysokości otaz
egzekwowanie składek nierozliczonych

7, podejmowanie uchwał W sprawach przyjmowania, skreślania lub wyklu czania członkówa takŻe wnioskowanie wobec Walnego Zebrania CzŁonków/Delegatów o nadanie tytułu
honoroweg o członka Zrzeszęnia
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e sekcji, wspomaganie i nadzorowanie ich działalności

l},Zarząd sPorządzarocznę sprawozdanie merytoryc zne otaz toczne sprawozdarrie
finansowe z działalnoŚci Zrzęszęnia i podajó dopublicanej wiadorności stosownie do
PrzePisów ustawY z 24 kwietnia}}l3 r. o działitności poiytku publicznego i wolontariacie
(Dz.U.2003 nt 96 poz. 873).

§31
1, Prawo członka Zarządu do prowadzęnii splaw Zrzeszęnia doĘczy wszystkich cąłrności

sądowych i pozasądowy ch Zrzęszęńa
2, Do składania oŚwiadczęń woli przez Zarząd oraz zaciągania zobowi ązań w Ęłn również

majątkowYch w imieniuZrzeszęnia wymagane jest współdziŃaniędwóch człoŃów Zarządu
w tym Pręzęsalub Wiceprezęsa .

3, RePrezentacja Zrzeszęnia w sprawachbieżących, nie przekaczających zakęsu zwykłego
zarządumajątkiem, tj. w zobowiązańach do kwoty 25.0b0 złnależydo prezesa, który może
ry tych sprawach zaciągać zobowiązania oraz składać oświadczenia woli w imieniu
Zrzeszeniajednoosobowo. § 31 ust. 2 nie stosuje się.

4, W umowie bąd? sPorze pomiędry członkiem zarządu a Zrzeszeniem, Zrzeszęnię
reprezentuje komisja Rewizyjna poprzez swego przewodnic zącęgo.

§32

1, Członków Zarządu obowiąuje zakaz konkurencji. Członek Zaruądunie może bez zgodyZrzeszęnia udzielonej w formie uchwały Walnegi Zebrania CzłonkódDelegatów zajmowaósię interesami konkurencYjnymi, w szczególnóSci nie moze byó człorkiem zarządu lubinnego organu w innych stowarryszeniach o podobnych celach statutowych.

9r.l&i€jfi6*ili; uchwał w sprawach nie
Członków/Delegatów, prry czym § 26 ust. 11
w sprawach zastrzeżonych dla kompetencji
zrzęszęnia.

3. CzłoŃowie Komisji Rewizyjnej:
al nię mogą być jednocześnie człoŃami Zarządu
małzeńskim, we wspólnym pozyciu, w stosŃu
podległości słuzbowej,

zasttzeżonych dla Walnego Zebrania
nie wyklucza podjęcia uchwĄ ptzez Zatząd

Zarządu, w tym w sprawach bieżących

ani pozostawać z nimi w rwiązku
pokrewieństwa, powinowactwa lub

Dział III
Komisja RewĘjna

§33

komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrzn ej ztzeszenia.
komisja Rewizyjna składa się z 2 - 3 członków i wybiera zę swego gronaPrzewodniczącego.

1.

2,

4.
5

b/ nię mogą bYĆ skazani Prawomocnym wyrokiem za ptzestępstwo umyślne ścigane zoskarżenia publiczneg o lub zaprzestępsiwo skarbowe
cl mogą otrrymywać zĘtułupełnienia funkcji w komisji Rewizyjnej zwrot
uzasadnionYch kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyzsrei niż ptzeciętne
miesięczne wYlagro_dzenie w sektorze przedsiębiórstw ogłosz orle pTzezprezesa
Głównego Urzędu Statystyczn ęgo zarok poprzedni,
zębraniakomisji Rewizyjnej odbywają sĘ óo najmniej dwaruzyw roku.
Posiedzenia zwołYwane są pisemnie przez Przewoóni czącego Komisji na 7 dni przed,
planowanym posiedzeniem.



§34

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
7, bteżące kontrolowanie działalności Ztzeszenia, w szczególności gospodarki majątkowej

i finansowej
2. kontrola sprawozdanta rocznego sporządzonęgo przęz Zarząd
3. zgłaszanie wniosków w sprawię udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
4. przedstawianie sprawozdań ze swej dzińalności Walnemu Zebraniu CzłortkowlDelegatów
5. wykonyw aniu zadań powierzonych Komisj i statutem,

§35

Komisja Rewizyjna ma prawo przeglądania dokumentów i ksiąg rachunkowychZrzeszenia,
udzięlaniawskazówek i zalecęńw zakresie prowadzenia celowej działalności stafutowej.
Wskazówki i zalecęnia Komisji mają charakter opiniodawc zy i nie wiązą Zarządu.

Rozdział V
Majątek Zrzeszenia

§36

Majątek Ztzeszęnia powstaje z zachowaniem obowi7ujących przepisów, ze składek
członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z
majątku Ztzeszenia, dotacji i refundacji działalnościZrzeszenia w formach i granicach prawem
przewl,dziartych oraz z ofiarności publicznej , atakże z innych wp}ywów,

§37

Zrzęszęnie możę ptowadzić działalność gospodarczą wedfug ogólnych zasad określonych w
odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Ztzeszenia służy realizacji eelów
stafutowych i nie możebyóptzeznaczony do podziafu między jego członków.

§38

Majątek Zrzęszeniastanowią nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe.

§39
Zabrania się:
1, Udzielania poĘczeklub zabezpieczaniazobowiązńmajątkiem Zrzęszeniaw stosunku do

jego członków, człoŃów organów lub pracowników otazosób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy Ztzeszenia pozostaj ąw związkumałżeńskim, we
wsPÓlnym pozyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
Pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są mviąz,ani z
§ćułu przysposobienia, opieki lub kurateli, m,lanychdalej ,,osobami bliskimi",

2. Przekazywania majątku narzęczich członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich, nazasadach innych niżw stosunku do osób trzecich,w szczególności,
jeżellprzekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Wykorzysfiania majątku natzęoz człoŃów, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich nazasadach innych niżw stosunku do osób trzecich, chybażeto
wykorzystanie bezpośrednio wynik a z celu statutowego.

*$a

1.

2.

,: i



Zah,lPu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczączłonkowie Zrzeszeńa,
człoŃowie jego organów lub pracownicy orazichosób bliskich, na zasadachinnych niżw
stosuŃu do osób ttzecichlub po cenach vłyższychniż rynkowe.
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§40

W razie rczwiązania się Zrzeszęnia na podstawie uchwały Walnego Zebrania
CzłonkówlDelegatów, podjętej zgodńe z postanowieniami Stafutu, likwidatorami
Ztzeszenia są członkowie zaruąduZrzęszeńa wymienieni imiennie w tej uchwale.
Uchwała Walnego Zebrania CńoŃówlDelegatów może dodatkowo wyznaczyć osobę
zaufania, Wórabędzie btńa udziń w czynnościach likwidacyjnych z głosóm doiadcrymi
oPiniodawczym. Osobą zaufańa może być cńonek Komisji RewizyjĘ lub inny człónek
Ztzęszenia cieszący się szczegóInym zaufańem członków. Osoba zaufania nie jest
likwidatorem.
W razte rozwiązartia Zrzeszęnia przez sąd, zarządza on jego likwidację, wyznaczając
Iikwidatora.

4. }(osńy likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego zrzeszenia.

§41

Obowiąkięm likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w mozliwię najkrótszym czasie,
w sPosób zabezPieczający majątek ptzed nieuzasadnionym uszczupleniem. Likwidator
w szczególności powinien :

1 . zawiadomiĆ sąd o wszczęciu likwidacj i i vłynlaczeniu likwid atora, z podaniem swego
nazwiska, imienia i miejsca zamieszkania, imienia i nazwiska osoby Źaufanianie podaje
się w zgłoszeni:u,

2. dokonYwaó czYnnoŚci prawnych niezbędnych do przeprowadzenialikwidacji, podając do
publicznej wiadomo śc i o w szczęciu postępowanii tit<wiaacy3ne go,

3, Po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi wniosek o wykreśleni,e ZrzeszeniazKrajowego
Rejestru Sądowego,

§42

IeŻęli likwidacja nie zostanie zakończona w ciągu roku od dnia jej zarządzenia, likwidatorzy
Przedstawiają PrrycTWy opóźnienia sądowi, który w razió uznania opóźnienia za
usPrawiedliwione Przedłużatermin likwidacji 1ń zarządzazmianęlikwidatorów.

§43

Majątek zlikwidowanego Zrzeszenia przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego
Zebtania Członków/Delegatów o likwidacj i Ztzeszenia. W razie braku uchwĄ * t.;
sprawie, sąd orzeka o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny.

PREZES ZARZĄDU
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Rozdział VI
Likwidacj a Zrzeszenia

2.
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Zneszenia


