STATUT
przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Osób Członkowskich
z dnia 8 grudnia 2018 r.

ROZDZIAŁ 1.
Postanowienia ogólne
Art. 1.
Stowarzyszenie Queerowy Maj, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym,
trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
Art. 2.
1.
2.
3.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
Stowarzyszenie zawiązane jest na czas nieograniczony.
Stowarzyszenie działa na podstawie:
1) przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz.
104, z późn. zm.);
2) przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873, z późn. zm.);
3) postanowień statutu Stowarzyszenia, zwanego dalej „Statutem”.

Art. 3.
1. Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą skróconą „Queerowy Maj” oraz skrótem „QM”.
2. Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą pełną i nazwą skróconą tłumaczonymi na inne języki,
wskazanymi przez Zarząd.
3. Stowarzyszenie może posługiwać się logotypem, wskazanym przez Zarząd.
4. Nazwa pełna, nazwa skrócona, skrót oraz logotyp Stowarzyszenia są prawnie chronione.
Art. 4.
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 5.
Stowarzyszenie może tworzyć i należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji.
Art. 6.
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej osób członkowskich.
2. Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym
swoje osoby członkowskie.

ROZDZIAŁ 2.
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
Art. 7.
Celem Stowarzyszenia jest:
1) działalność na rzecz prawnej i faktycznej równości ludzi, bez względu na:
a) orientację seksualną,
b) tożsamość i ekspresję płciową,
c) płeć biologiczną,
d) inne przesłanki mogące stać się źródłem nierównego traktowania;

2) integracja, aktywizacja oraz kształtowanie pozytywnej tożsamości osób homoseksualnych,
biseksualnych, transpłciowych, queerowych i niebinarnych, interpłciowych i aseksualnych
(zwanych dalej osobami LGBTQIA) oraz ich bliskich;
3) zwiększenie widoczności i reprezentacji społecznej i politycznej osób LGBTQIA;
4) kształtowanie postaw akceptacji społecznej osób LGBTQIA, przełamywanie uprzedzeń i
stereotypów oraz budowa ruchu sojuszniczego;
5) wypracowanie i wprowadzenie do obiegu publicznego dyskursu antydyskryminacyjnego,
wrażliwego na procedury wykluczenia, stygmatyzacji i marginalizacji;
6) propagowanie wiedzy oraz poprawa jakości edukacji i dostępu do rzetelnej wiedzy w
placówkach edukacyjnych, oświatowych i szkolnictwa wyższego, na temat orientacji seksualnej,
tożsamości i ekspresji płciowej oraz cech płciowych;
7) zmiana polskiego ustawodawstwa w zakresie przepisów dyskryminujących ze względu na
przesłanki wymienione w art. 7 pkt 1 lit. a-c oraz wprowadzenie przepisów do polskiego
ustawodawstwa:
a) penalizujących przestępstwa i przemoc motywowaną nienawiścią ze względu na przesłanki
wymienione w art. 7 pkt 1. lit a-c,
b) instytucjonalizujących związki osób tej samej płci,
c) instytucjonalizujących procedurę uzgodnienia płci;
8) organizacja poradnictwa psychologicznego, seksuologicznego, prawnego oraz obywatelskiego;
9) ochrona i promocja zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, proﬁlaktyka uzależnień, propagowanie
wiedzy o bezpiecznym seksie oraz o infekcjach przenoszonych drogą płciową (w tym HIV/AIDS);
10) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, propagowanie wiedzy na temat praw
kobiet, feminizmu i problematyki gender;
11) działalność na rzecz pomocy społecznej i wspierania rodzin, rodzicielstwa, dzieci i młodzieży oraz
seniorów;
12) działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury ﬁzycznej, turystyki i
krajoznawstwa;
13) rozwój instytucjonalny Stowarzyszenia i zwiększenie efektywności jego działania, wzmacnianie
osób członkowskich Stowarzyszenia,
14) rozpowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działania wspomagające rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego:
a) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
b) działalność na rzecz organizacji pozarządowych w Polsce i poza jej granicami,
c) propagowanie wiedzy oraz działanie na rzecz ochrony praw człowieka, w tym praw dziecka
oraz praw seksualnych, zdrowotnych i reprodukcyjnych,
d) promocja i organizacja wolontariatu,
e) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.
Art. 8.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) organizowanie Marszu Równości w Krakowie oraz Festiwalu Queerowy Maj;
2) rzecznictwo, oddziaływanie na kluczowych aktorów (partie, organizacje i grupy polityczne,
środki masowego przekazu, osoby publiczne itp.) przy pomocy wystąpień, petycji, apeli, listów
otwartych i innych przewidzianych prawem środków;
3) tworzenie i wspieranie projektów legislacyjnych oraz udział w procesie legislacyjnym;
4) partycypację obywatelską (konsultacje społeczne, panele obywatelskie itp.) oraz tworzenie
polityk publicznych;

5)
6)
7)
8)
9)

kształtowanie i mobilizację opinii publicznej, kampanie społeczne i informacyjne;
organizowanie pokojowych zgromadzeń publicznych, demonstracji, protestów i akcji ulicznych;
działalność strażniczą;
działalność wydawniczą;
działalność edukacyjną i szkoleniową, organizowanie spotkań, szkoleń, warsztatów, konferencji i
seminariów, tworzenie projektów edukacyjnych;
10) działalność naukową i badawczą, prowadzenie i współpracę przy badaniach naukowych,
upowszechnianie zdobytej wiedzy;
11) działalność kulturalną, organizowanie wydarzeń kulturalnych (wystaw, koncertów, projekcji
ﬁlmowych itp.), wydarzeń rekreacyjno-sportowych oraz imprez masowych;
12) organizowanie poradnictwa, konsultacji i bezpośredniego wsparcia;
13) propagowanie i wspieranie inicjatyw i działań zgodnych z celami statutowymi.
Art. 9.
Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie może współpracować i współdziałać z innymi
podmiotami polskimi i zagranicznymi, na podstawie stosownych umów i porozumień, a także
podejmować starania o pomoc rzeczową i ﬁnansową od polskich i zagranicznych podmiotów.

ROZDZIAŁ 3.
Osoby członkowskie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
Art. 10.
Członkostwo w Stowarzyszeniu dzieli się na:
1) zwyczajne;
2) wspierające;
3) honorowe.

1.

2.

3.

4.

Art. 11.
Członkostwo zwyczajne może uzyskać osoba ﬁzyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych. Członkostwo zwyczajne nadawane jest uchwałą Zarządu, podjętej po wcześniejszym
złożeniu Zarządowi pisemnej deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia.
Członkostwo wspierające może uzyskać:
1) osoba ﬁzyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
2) osoba prawna;
3) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej;
która zadeklaruje pomoc ﬁnansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
Członkostwo wspierające nadawane jest uchwałą Zarządu, podjętej po wcześniejszym złożeniu
Zarządowi pisemnej deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia oraz zobowiązania do wywiązania
się z zadeklarowanej pomocy.
Członkostwo honorowe może uzyskać osoba ﬁzyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia,
która wniosła wkład w realizację celów Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadawane jest
uchwałą Walnego Zebrania Osób Członkowskich, na wniosek Zarządu.
Od uchwały odmawiającej nadania członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje prawo odwołania
się do Walnego Zebrania Osób Członkowskich. Pisemne odwołanie należy złożyć Zarządowi w
terminie czternastu dni od doręczenie odpisu uchwały odmawiającej nadania członkostwa w
Stowarzyszeniu. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Osób Członkowskich.
Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna i wiążąca.

Art. 12.
1. Członkostwo zwyczajne daje prawo:
4) bierne i czynne w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia;
5) do uczestnictwa w Walnym Zebraniu Osób Członkowskim z głosem stanowiącym;
6) do wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia;
7) do udziału w pracach i innych formach działalności Stowarzyszenia;
8) do uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu działalności Stowarzyszenia.
2. Członkostwo wspierające i członkostwo honorowe daje prawa wynikające z członkostwa
zwyczajnego, z wyłączeniem prawa biernego i prawa czynnego w wyborach do wszystkich władz
Stowarzyszenia oraz z zastrzeżeniem, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zebraniu Osób
Członkowskich ogranicza się do głosu doradczego.
Art. 13.
1. Członkostwo zwyczajne nakłada obowiązek:
9) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia;
10) czynnego udziału w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia;
11) przestrzegania zasad etyki i współżycia społecznego;
12) dbania o stan przedmiotów stanowiących własność Stowarzyszeniu;
13) terminowego opłacania składek członkowskich.
2. Członkostwo wspierające nakłada obowiązki wynikające z członkostwa zwyczajnego oraz
zobowiązanie do wywiązania się z zadeklarowanej pomocy.
3. Członkostwo honorowe nakłada obowiązki wynikające z członkostwa zwyczajnego, z wyłączeniem
obowiązku opłacania składek członkowskich.
Art. 14.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje się na skutek:
14) pisemnego dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia złożonego Zarządowi;
15) śmierci;
16) utraty zdolności do czynności prawnych;
17) wykluczenia ze Stowarzyszenia w następujących przypadkach:
a) nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) nieprzerwanego nieuiszczania składek członkowskich przez okres dwóch lat,
c) działania na szkodę Stowarzyszenia;
2. Wykluczenie ze Stowarzyszenia wymaga:
1) uchwały Zarządu, w sprawie osoby członkowskiej zwyczajnej lub wspierającej;
2) uchwały Walnego Zebrania Osób Członkowskich, w sprawie osoby członkowskiej honorowej.
3. Od uchwały wykluczającej ze Stowarzyszenia, przysługuje prawo odwołania się do Walnego
Zebrania Osób Członkowskich. Pisemne odwołanie należy złożyć Zarządowi w terminie czternastu
dni od doręczenie odpisu uchwały wykluczającej ze Stowarzyszenia. Odwołanie rozpatrywane jest
na najbliższym Walnym Zebraniu Osób Członkowskich. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest
ostateczna i wiążąca.

ROZDZIAŁ 4.
Władze Stowarzyszenia
Art. 15.
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Osób Członkowskich;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.
Art. 16.
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się się w głosowaniu
tajnym Walnego Zebrania Osób Członkowskich.
2. Wybory przeprowadza się zgodnie z dalszymi postanowieniami statutu regulującymi wybór władz
Stowarzyszenia.
Art. 17.
Wygaśnięcie mandatu osoby członkowskiej wybieralnych władz Stowarzyszenia następuje w przypadku:
1) upływu kadencji;
2) pisemnego dobrowolnego zrzeczenia się mandatu;
3) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
4) odwołania przez Walne Zebranie Osób Członkowskich.
Art. 18.
1. Wybieralne władze Stowarzyszenia mają prawo, w drodze kooptacji, uzupełnić swój skład osobowy.
2. Kooptacja, wymaga uchwały danej władzy, podjętej większością bezwzględną. Liczba
dokooptowanych osób członkowskich danej władzy nie może przekraczać połowy składu
osobowego pochodzącego z wyboru. Mandat dokooptowanych osób członkowskich wybieralnych
władz Stowarzyszenia wygasa wraz z upływem kadencji wybieralnych władz Stowarzyszenia.
3. W przypadku gdy niemożliwe jest uzupełnienie składu osobowego w drodze kooptacji, Zarząd
zwołuje, w terminie trzydziestu dni od zmniejszenia składu osobowego, Walne Zebranie Osób
Członkowskich celem uzupełnienia składu wybieralnej władzy Stowarzyszenia, której skład osobowy
uległ zmniejszeniu. Postanowienia Statutu o wyborach władz stosuje się odpowiednio.
Art. 19.
1. Posiedzenia Władz Stowarzyszenia odbywają się według uchwalonych przez siebie regulaminów.
2. Władze Stowarzyszenia mają obowiązek sporządzenia protokołu z posiedzeń zawierającego
podjęte na posiedzeniu uchwały.
3. Protokół i podjęte uchwały podpisywane są przez osobę przewodniczącą posiedzeniu oraz osobę
protokołującą posiedzenie.

ROZDZIAŁ 5.
Walne Zebranie Osób Członkowskich
Art. 20.
1. Walne Zebranie Osób Członkowskich jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
2. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał
należy do Walnego Zebrania Osób Członkowskich.
3. W Walnym Zebraniu Osób Członkowskich biorą udział osoby członkowskie Stowarzyszenia i osoby je
reprezentujące.

1.

2.

3.

4.

Art. 21.
Walne Zebranie Osób Członkowskich zwoływane jest co najmniej raz do roku, przez Zarząd:
5) z własnej inicjatywy;
6) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej wraz z uzasadnieniem;
7) na pisemny wniosek jednej trzeciej osób członkowskich z głosem stanowiącym wraz z
uzasadnieniem.
Jeśli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Osób Członkowskich w ciągu czternastu dni od otrzymania
wniosku, wnioskodawca, który zwrócił się o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Osób
Członkowskich jest uprawniony do samodzielnego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Osób Członkowskich.
Zwołujący Walne Zebranie Osób Członkowskich zawiadamia osoby członkowskie o terminie, miejscu
i porządku posiedzenia, nie później niż czternaście dni przed planowanym terminem Walnego
Zebrania Osób Członkowskich.
Posiedzenia Walnego Zebrania Osób Członkowskich otwiera osoba reprezentująca zwołującego.
Osoba przewodnicząca i osoba protokołująca posiedzenie Walnego Zebrania Osób Członkowskich
wybierane są w głosowaniu jawnym spośród obecnych osób członkowskich z głosem stanowiącym.

Art. 22.
1. Walne Zebranie Osób Członkowskich podejmuje uchwały większością zwykłą w głosowaniu jawnym:
8) w pierwszym terminie - gdy reprezentowana jest co najmniej połowa osób członkowskich
uprawnionych do głosu stanowiącego;
9) w drugim terminie, wyznaczonym na trzydzieści minut po pierwszym terminie - bez względu na
liczbę reprezentowanych osób członkowskich uprawnionych do głosu stanowiącego.
2. W przypadku równego podziału głosów decyduje głos osoby przewodniczącej posiedzeniu.
Art. 23.
Do kompetencji Walnego Zebrania Osób Członkowskich należy:
1) uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia;
2) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia;
3) powoływanie i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań ﬁnansowych i merytorycznych Stowarzyszenia;
5) podejmowanie uchwał w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia;
6) uchwalanie regulaminów posiedzeń i pracy Walnego Zebrania Osób Członkowskich.

ROZDZIAŁ 6.
Zarząd
Art. 24.
1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
2. Zarząd składa się z pięciu osób członkowskich, w tym:
1) prezesa;
2) wiceprezesa;
3) sekretarza.
3. Osoby członkowskie Zarządu:
1) nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
2) nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Art. 25.
Wybór Zarządu odbywa się odrębnie na prezesa i na pozostałe osoby członkowskie.
Każda reprezentowana osoba członkowska uprawniona do głosu stanowiącego, oddaje głos na co
najwyżej tyle osób kandydujących, ile ma zostać wybranych w danej części głosowania.
Za wybranych do Zarządu uważa się te osoby kandydujące, które otrzymały kolejno największą
liczbę głosów.
W przypadku równego podziału głosów uniemożliwiającego rozstrzygnięcie, przeprowadza się
kolejną turę głosowania, aż do wyłonienia Zarządu.
Zarząd, po powołaniu lub po uzupełnieniu swojego składu w drodze kooptacji lub wyborów
uzupełniających, niezwłocznie ustala swój skład, wybierając ze swojego grona wiceprezesa i
sekretarza.
W przypadku wygaśnięcia mandatu prezesa przed upływem kadencji, jego mandat przekazywany
jest wiceprezesowi.

Art. 26.
1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są co najmniej raz na kwartał, przez prezesa lub wiceprezesa.
2. Zwołujący posiedzenie Zarządu zawiadamia osoby członkowskie Zarządu i Komisji Rewizyjnej o
terminie, miejscu i porządku posiedzenia, nie później niż trzy dni przed planowanym terminem
posiedzenia Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu otwiera zwołujący. Osoba przewodnicząca i osoba protokołująca posiedzenie
Zarządu wybierane są w głosowaniu jawnym spośród obecnych osób członkowskich Zarządu.
Art. 27
1. Zarząd podejmuje uchwały większością zwykłą w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej
połowy osób członkowskich Zarządu.
2. W przypadku równego podziału głosów decyduje głos prezesa Zarządu lub w przypadku jego
nieobecności - wiceprezesa Zarządu.
Art. 28.
Do kompetencji Zarządu należy:
1) realizowanie celów Stowarzyszenia i kierowanie jego działalnością;
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Osób Członkowskich;
4) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
5) uchwalanie budżetu i zasad gospodarki ﬁnansowej Stowarzyszenia;
6) ustalanie wysokości i trybu uiszczania składek członkowskich;
7) sporządzanie sprawozdań ﬁnansowych i merytorycznych Stowarzyszenia;
8) prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia;
9) prowadzenie rejestru osób członkowskich Stowarzyszenia;
10) rozpatrywanie spraw członkowskich powstałych na tle praw i obowiązków osób członkowskich,
przyznawanie wyróżnień i nagród oraz wymierzanie kar;
11) zatrudnianie pracowników;
12) powoływanie komisji i zespołów doradczych;
13) podejmowanie uchwał o tworzeniu i członkostwie Stowarzyszenia w krajowych i
międzynarodowych organizacjach;
14) uchwalanie regulaminów posiedzeń i pracy Zarządu.

Art. 29.
Zarząd w przypadku spraw członkowskich powstałych na tle praw i obowiązków osób członkowskich
może wymierzać karę:
1) upomnienia;
2) nagany;
3) zawieszenia w prawach wynikających z członkostwa na okres co najwyżej sześciu miesięcy.

ROZDZIAŁ 7.
Komisja Rewizyjna
Art. 30.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Zarząd składa się z trzech osób członkowskich:
1) przewodniczącego;
2) wiceprzewodniczącego;
3) sekretarza.
3. Osoby członkowskie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
2) nie mogą byćskazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe;
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.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Art. 31.
Wybór Komisji Rewizyjnej odbywa się odrębnie na przewodniczącego i na pozostałe osoby
członkowskie.
Każda reprezentowana osoba członkowska uprawniona do głosu stanowiącego, oddaje głos na co
najwyżej tyle osób kandydujących, ile ma zostać wybranych w danej części głosowania.
Za wybranych do Komisji Rewizyjnej uważa się te osoby kandydujące, które otrzymały kolejno
największą liczbę głosów.
W przypadku równego podziału głosów uniemożliwiającego rozstrzygnięcie, przeprowadza się
kolejną turę głosowania, aż do wyłonienia Komisji Rewizyjnej.
Komisja Rewizyjna, po powołaniu lub po uzupełnieniu swojego składu w drodze kooptacji lub
wyborów uzupełniających, niezwłocznie ustala swój skład, wybierając ze swojego grona
wiceprzewodniczącego i sekretarza.
W przypadku wygaśnięcia mandatu przewodniczącego przed upływem kadencji, jego mandat
przekazywany jest wiceprzewodniczącemu.

Art. 32.
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są co najmniej raz do roku, przez przewodniczącego lub
wiceprzewodniczącego.
2. Zwołujący posiedzenie Komisji Rewizyjnej zawiadamia osoby członkowskie Komisji Rewizyjnej i
Zarządu o terminie, miejscu i porządku posiedzenia, nie później niż trzy dni przed planowanym
terminem posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej otwiera zwołujący. Osoba przewodnicząca i osoba protokołująca
posiedzenie Komisji Rewizyjnej wybierane są w głosowaniu jawnym spośród obecnych osób
członkowskich Komisji Rewizyjnej.

Art. 33.
1. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały większością zwykłą w głosowaniu jawnym, przy obecności co
najmniej połowy osób członkowskich Komisji Rewizyjnej.
2. W przypadku równego podziału głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub w
przypadku jego nieobecności - wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Art. 34.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, w tym jego gospodarki ﬁnansowej;
2) występowanie do władz Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;
3) opiniowanie sprawozdań ﬁnansowych i merytorycznych Stowarzyszenia;
4) uchwalanie regulaminów posiedzeń i pracy Komisji Rewizyjnej.

ROZDZIAŁ 8.
Majątek i ﬁnanse Stowarzyszenia
Art. 35.
Majątek stowarzyszenia powstaje ze:
1) składek członkowskich;
2) darowizn, spadków i zapisów;
3) dotacji i subwencji;
4) przychodów z własnej działalności;
5) dochodów z majątku Stowarzyszenia;
6) oﬁarności publicznej.
Art. 36.
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w
odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do
działalności pożytku publicznego;
3. Stowarzyszenie nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku
publicznego
Art. 37.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę ﬁnansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
Art. 38.
Uprawnionym do reprezentowania Stowarzyszenia oraz składania oświadczeń woli, w szczególności do
zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów oraz udzielania pełnomocnictw, jest:
1) jeden członek Zarządu działający samodzielnie, do kwoty 10 tysięcy złotych włącznie;
2) dwóch członków Zarządu działających łącznie, powyżej kwoty 10 tysięcy złotych.
Art. 39.
W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie
reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany
uchwałą Walnego Zebrania Osób Członkowskich.

Art. 40.
Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie
organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu
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”;
2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika z celu statutowego;
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ 9.
Postanowienia końcowe
Art. 41.
Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Osób Członkowskich, podjętej większością dwóch
trzecich głosów, gdy reprezentowana jest co najmniej połowa osób członkowskich z głosem
stanowiącym.
Art. 42.
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Osób Członkowskich, podjętej
większością dwóch trzecich głosów, gdy reprezentowana jest co najmniej połowa osób
członkowskich z głosem stanowiącym.
2. Uchwała określa sposób likwidacji Stowarzyszenia oraz cel, na jaki ma być przeznaczony jego
majątek.
Art. 43.
W sprawach nieuregulowanych Statutem stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o
stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873, z późn. zm.).

