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STATUT  
STOWARZYSZENIA  

„Zachodniopomorskie Forum Bezpieczeństwa – Pro domo sua”  
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

1. Stowarzyszenie „Zachodniopomorskie Forum Bezpieczeństwa – Pro domo sua”, zwane 
dalej „Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym, zrzeszeniem  
o celach niezarobkowych działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 
1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz.855 z późn. zm.) oraz 
niniejszego Statutu. Stowarzyszenie jest organizacją niezależną politycznie i wyznaniowo. 

2. Nazwa stowarzyszenia brzmi Stowarzyszenie „Zachodniopomorskie Forum 
Bezpieczeństwa – Pro domo sua” i jest prawnie zastrzeżona. Pierwszy człon przyjętej 
nazwy zawiera ideę działalności Stowarzyszenia oraz jej główny obszar zainteresowania 
wynikający z terytorialnej lokalizacji. Etymologia drugiej części stworzonej nazwy 
znajduje swoje korzenie w łacińskiej sentencji Cycerona dosłownie tłumaczonej  
„w obronie własnego domu”. 

3. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru 
Sądowego. 

4. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w budynku Szczecińskiej Szkoły Wyższej 
Collegium Balticum pod adresem 71-011 Szczecin, ul. Mieszka I 61C. 

 
§ 2 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność 

również poza granicami kraju z poszanowaniem tamtejszego prawa. 
 

§ 3 
Stowarzyszenie może być członkiem innych, tak krajowych, jak i zagranicznych organizacji 
zainteresowanych tym samym lub podobnym profilem działania. 

 
§ 4 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia 
działalności Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, dla których opracowuje 
zasady wynagradzania. 

2. Działalność Stowarzyszenia mogą wspierać ochotniczo i bez pobierania wynagrodzenia 
osoby niebędące jego członkami (wolontariusze). 

3. Stowarzyszenie może zlecać swoim członkom zadania, za które otrzymują oni 
wynagrodzenie, na zasadach opracowanych i zatwierdzonych przez Walne Zebranie. 

 
§ 5 

1. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, ma prawo używania 
własnych pieczęci oraz wyróżniającego je znaku graficznego (logotypu) wg wzoru 
zatwierdzonego przez władze Stowarzyszenia. 

2. Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską. 
 

§ 6 
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony. 
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Rozdział II 

Cele i sposoby ich realizacji 
 

§ 7 
Stowarzyszenie za wiodący cel przyjmuje działalność edukacyjną na rzecz świadomości 
społecznej polegającą na unaocznianiu roli bezpieczeństwa narodowego jako nadrzędnej 
wartości, potrzeby narodowej i priorytetowego celu działalności państwa, jednostek i grup 
społecznych w kreowaniu procesu gwarantującego trwały, wolny od zakłóceń byt i rozwój 
narodowy (państwa), ochronę i obronę państwa, jednostek i całego społeczeństwa, jak 
również wartości podlegających szczególnej ochronie. 
Szczegółowymi celami działalności Stowarzyszenia są: 
1. propagowanie wartości patriotycznych; 
2. popularyzowanie wiedzy wynikającej z historycznych uwarunkowań oraz tradycji 

bezpieczeństwa narodowego; 
3. utożsamianie się ultranowoczesnego społeczeństwa z bezpieczeństwem narodowym oraz 

obywatelską potrzebą jego kreowania; 
4. krzewienie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego, głównie w kontekście 

współczesnych zagrożeń; 
5. popularyzowanie wiedzy z zakresu wprowadzania nowoczesnych technologii 

intensyfikujących potencjał bezpieczeństwa narodowego; 
6. rozpowszechnianie wiedzy oraz wspieranie w kształtowaniu umiejętności w zakresie 

zarządzania bezpieczeństwem oraz procesami bezpieczeństwa zachodzącymi  
w administracji państwowej, samorządowej, służbach mundurowych oraz  
u przedsiębiorców; 

7. wspieranie kreowania procesów bezpieczeństwa wśród przedsiębiorców, szczególnie tych, 
których działalność gospodarczo-obronna pośrednio lub bezpośrednio kształtuje 
efektywność bezpieczeństwa narodowego; 

8. pobudzanie i wspieranie postaw i działań społecznych, podłożem których jest cel 
wzmacniania bezpieczeństwa narodowego; 

9. aktywne wspieranie działań związanych z transfiguracją i unowocześnianiem systemu 
bezpieczeństwa narodowego; 

10. rekomendowanie nowatorskich, a konstruktywnych opracowań intensyfikujących 
efektywność bezpieczeństwa narodowego; 

11. wspieranie realizacji założeń strategii bezpieczeństwa narodowego gwarantujących 
stabilizację państwa we współczesnym środowisku bezpieczeństwa oraz korzystnych dla 
niezakłóconego bytu i rozwoju narodowego; 

12. akcentowanie priorytetowości ochrony wolności i praw człowieka w kontekście 
bezpieczeństwa narodowego; 

13. współdziałanie i wspieranie organów państwowych, samorządu terytorialnego  
i organizacji społeczno-zawodowych w ich statutowej działalności oraz w zakresie 
doskonalenia procesów zarządzania bezpieczeństwem, mających wpływ na szeroko pojęte 
bezpieczeństwo narodowe; 

14. tworzenie platformy wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami oraz 
instytucjami zainteresowanymi; 

15. współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami tego typu w kraju i za granicą; 
16. pobudzanie dialogu społecznego i włączanie partnerów społecznych do działań 

związanych z celem statutowym; 
17. prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i wydawniczej służącej realizacji 

celu statutowego. 
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§ 8 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 
1. konsolidowanie fachowców i ekspertów, których wiedza i doświadczenie mogą być 

wykorzystane w pracach na rzecz udoskonalania systemów bezpieczeństwa narodowego, 
obronności państwa oraz działalności podsystemów militarnego i pozamilitarnego; 

2. analizowanie i recenzowanie projektów aktów prawnych dotyczących wdrażania 
rozwiązań mających na celu stabilizowanie i umacnianie bezpieczeństwa narodowego; 

3. zgłaszanie projektów inicjatyw zmierzających do racjonalizacji i optymalizacji stanu 
bezpieczeństwa narodowego oraz transmitowanie ich odpowiednim władzom, 
instytucjom, organizacjom społecznym i organom administracji (władzom 
samorządowym), 

4. eksponowanie szeroko rozumianej tematyki bezpieczeństwa narodowego i jego zagrożeń 
poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej, w tym organizowanie: konferencji, 
wystaw, pokazów, odczytów, sympozjów, seminariów itp.; 

5. opracowywanie materiałów szkoleniowych i instruktażowych z zakresu procesów  
i procedur bezpieczeństwa mających wpływ na bezpieczeństwo narodowe; 

6. rozpowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa narodowego, jego transformacji  
i procesu implementacji; 

7. intensyfikowanie społecznego wpływu na działalność jednostek organizacyjnych w celu 
optymalizacji efektywności poczynań na rzecz bezpieczeństwa narodowego; 

8. lansowanie najnowszych technologii, systemów i rozwiązań organizacyjnych służących 
bezpieczeństwu narodowemu; 

9. współdziałanie z organami, instytucjami i organizacjami polskimi i zagranicznymi 
zajmującymi się pokrewną problematyką; 

10. organizowanie doradztwa i konsultingu oraz pośrednictwa dla systemowych rozwiązań 
organizacyjnych bezpieczeństwa narodowego. 

11. informowanie opinii publicznej o podejmowanych działaniach i ich rezultatach za 
pośrednictwem środków masowego przekazu oraz własnych wydawnictw. 

 
§ 9 

1. Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe może współpracować z wszelkimi 
instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi. 

2. Stowarzyszenie może realizować zadania zlecone przez organy oraz jednostki 
administracji rządowej i samorządowej, partie polityczne i inne instytucje oraz osoby 
fizyczne. 

3. Realizując cele zawarte w §7 statutu, Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną 
działalność statutową. 

 
Rozdział III  

Członkowie – ich prawa i obowiązki 
 

§ 10 
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być 
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Stowarzyszenie posiada członków: 
1. zwyczajnych, 
2. wspierających, 
3. honorowych. 
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§ 11 
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest otwarte dla każdego bez względu na narodowość, 

rasę, płeć, religię lub poglądy polityczne. 
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która pragnie 

wnieść wkład w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia, jest aktywnie zaangażowana  
w życie społeczności regionu oraz złoży pisemną deklarację popartą rekomendacją, co 
najmniej jednego członka zwyczajnego Stowarzyszenia.  

3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd większością 2/3 głosów w obecności 
przynajmniej połowy członków Zarządu wydając decyzję nie później niż w ciągu 
miesiąca od daty złożenia deklaracji. 

4. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba niepełnoletnia, która za pisemną 
zgodą swego prawnego opiekuna złoży wniosek do Zarządu Stowarzyszenia. 

5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna 
zainteresowana celami Stowarzyszenia, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub 
merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. 

6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji 
Zarządu podjętej zwykłą większością głosów i opublikowanej nie później niż w ciągu 
miesiąca od daty złożenia deklaracji. Kandydat na członka wspierającego powinien 
posiadać rekomendację, co najmniej jednego członka zwyczajnego Stowarzyszenia. 

7. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego. 
Występują w Stowarzyszeniu w charakterze doradcy, eksperta oraz mecenata, patrona czy 
sponsora co wynika z § 11 pkt 5. 

8. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

9. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny 
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 

10. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek 
Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia. 

11. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą 
jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza 
tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 

12. Utrata członkostwa honorowego Stowarzyszenia nastąpić może na skutek dobrowolnego 
zrzeczenia się tej godności, w wyjątkowych przypadkach rażącego sprzeniewierzenia się 
celom Stowarzyszenia lub rozwiązania się Stowarzyszenia. 

13. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich. 
14. Członkiem Stowarzyszenia może być również obywatel innego kraju. Osoba taka składa 

pisemną deklarację popartą przez dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 
15. Zarząd przygotuje wzór wniosku (deklaracji) członkostwa zwyczajnego i wspierającego. 

 
§ 12 

Członkowie założyciele Stowarzyszenia z chwilą rejestracji Stowarzyszenia stają się 
członkami zwyczajnymi. 

 
§ 13 

Członkowie zwyczajni mają prawo: 
1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia; 
2. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie; 
3. podejmowania inicjatyw, zgłaszania wniosków i głosowania na zebraniach 

Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu; 
4. zgłaszania opinii, postulatów i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia; 
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5. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia; 
6. legitymowania się przynależnością do Stowarzyszenia. 
 

§ 14 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 
1. aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów; 
2. uczestniczenia w walnych zebraniach członków; 
3. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia; 
4. dbałości o dobre imię Stowarzyszenia; 
5. regularnego opłacania składek członkowskich zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania. 
 

§ 15 
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 
1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce 

Zarządu; 
2. wykluczenia przez Zarząd: 

a. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich 
lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający trzech miesięcy; 

b. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień 
i uchwał władz Stowarzyszenia; 

c. ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia; 
3. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego i pozbawienia praw publicznych; 
4. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego; 
5. rozwiązania się Stowarzyszenia; 
6. z innych przyczyn na podstawie uchwały Walnego Zebrania. 

 
§ 16 

Uchwały Zarządu o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą 
większością głosów. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa  
w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni 
od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym 
Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 
 

Rozdział IV 
Władze Stowarzyszenia 

 
§ 17 

Władzami Stowarzyszenia są: 
1. Walne Zebranie Członków (Walne Zgromadzenie); 
2. Zarząd; 
3. Komisja Rewizyjna. 

 
§ 18 

1. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały 
Walnego Zebrania. 

2. Kadencja Władz Stowarzyszenia trwa cztery lata. 
3. W przypadku, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w trakcie 

trwania kadencji, dany organ będzie uprawniony do uzupełnienia swojego składu poprzez 
dokooptowanie w drodze uchwały Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. 
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4. Dokooptowany członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej sprawuje funkcję do końca 
kadencji, na którą został powołany jego poprzednik. 

5. Uzupełnienie składu organu, w sposób opisany wyżej, nie może dotyczyć więcej niż 
połowy składu danego organu. 

6. Członkowie władz pełnią swe funkcje nieodpłatnie. 
 

Walne Zebranie Członków (Walne Zgromadzenie) 
 

§ 19 
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Do jego kompetencji 

należy: 
a. wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu; 
b. powoływanie i odwoływanie składu Zarządu wymienionego w § 22 ust. 1; 
c. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego;  
d. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;  
e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia; 
f. podejmowanie uchwał o przystępowaniu do stowarzyszeń; 
g. uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia; 
h. rozpatrywanie odwołań od decyzji i uchwał Zarządu; 
i. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku; 
j. opiniowanie i rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej; 
k. ustalanie wysokości składek oraz sposobu i częstotliwości ich uiszczania; 
l. podejmowanie uchwały dotyczącej bilansu rocznego oraz na wniosek Komisji 

Rewizyjnej udzielenie absolutorium dla Zarządu; 
m. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji 

innych władz Stowarzyszenia. 
2. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania 

Członków wybierany każdorazowo spośród obecnych na zebraniu członków 
Stowarzyszenia. 

3. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą z głosem stanowiącym wszyscy członkowie 
zwyczajni Stowarzyszenia. 

4. Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia ma na Walnym Zebraniu Członków jeden głos. 
5. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów: 
a. w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków, 
b. w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. 

6. Głosowanie tajne przeprowadza się w sprawach personalnych, a w innych sprawach na 
żądanie choćby jednego członka Stowarzyszenia. Wniosek o utajnienie głosowania 
uchwał musi być przegłosowany zwykłą większością głosów przez Walne Zebranie. 

7. Walne Zebrania powinno odbyć się co najmniej raz w roku. 
8. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia członków 

poprzez zamieszczenie informacji na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia (lub 
elektronicznie e-mailem na wskazany pisemnie uprzednio adres) co najmniej na 14 dni 
przed terminem Walnego Zebrania. 

9. Nieotrzymanie przez Członka zawiadomienia za pomocą poczty elektronicznej o terminie 
Walnego Zebrania Członków nie stanowi podstawy do uznania zebrania za nieważne. 

10. Walne Zebranie Członków rozpatruje sprawy uwzględnione w porządku obrad. 
11. Członkowie Stowarzyszenia reprezentujący co najmniej 5% ogółu członków 

Stowarzyszenia mają prawo zgłosić sprawę do porządku obrad wraz z załączonym 
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projektem uchwały najpóźniej na 14 dni przed terminem zwołania Walnego Zebrania 
Członków. 

12. Zarząd ma prawo do umieszczania poszczególnych spraw w porządku obrad nie później 
niż do otwarcia Walnego Zebrania Członków. 

13. Z Walnego Zebrania Członków sporządzany jest protokół, który podpisują 
Przewodniczący Walnego Zebrania Członków oraz Protokolant Zebrania.  

14. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  
 

§ 20 
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej 

lub co najmniej 10% (dziesięć procent) członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 
2. Wniosek Komisji Rewizyjnej lub członków Stowarzyszenia winien określić sprawy, które 

ma rozpatrywać Walne Zebranie.  
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w terminie nie dłuższym niż 

30 dni od daty otrzymania wniosku. 
 

§ 21 
1. W przypadku nie zwołania przez Zarząd w przewidzianym terminie, o którym mowa  

w § 19 ust. 7 i 8 Walnego Zebrania Członków lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 
Członków, o którym mowa w § 20 ust. 3 zgodnie z treścią wniosku w tej sprawie 
powoduje, że prawo zwołania Walnego Zgromadzenia Członków przysługuje Komisji 
Rewizyjnej.  

 
Zarząd 

 
§ 22 

1. W skład Zarządu wchodzi 5 (pięciu) członków Stowarzyszenia wybranych przez Walne 
Zebranie. Są to: 
a. Prezes Zarządu; 
b. Wiceprezes Zarządu; 
c. Sekretarz; 
d. Skarbnik; 
e. Członek zarządu. 

2. Członkowie Zarządu powoływani są spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 
3. Zarząd powołuje się na czteroletnią kadencję. 
4. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zebrania 

Członków zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy. 
5. W przypadku złożenia przez członka Zarządu rezygnacji, jego mandat oraz obowiązek 

sprawowania funkcji wygasają: 
a. z dniem odwołania ze składu Zarządu; 
b. lub z upływem jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji, 
jeżeli w tym terminie członek Zarządu nie zostanie odwołany ze składu Zarządu lub nie 
zostanie dokonane uzupełnienie składu Zarządu zgodnie z § 18 ust. 4 niniejszego Statutu. 

6. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby 
członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W razie równej liczby głosów 
decyduje głos Prezesa Zarządu. 

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej, niż jeden raz  
w kwartale i zwoływane są przez Prezesa, Wiceprezesa lub Sekretarza. 
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§ 23 
Do kompetencji Zarządu należy: 
1. powoływanie komisji doradczych z określeniem konkretnego celu i zakresu ich działania; 
2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania; 
3. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu oraz 

uchwałami i wytycznym Walnego Zebrania; 
4. opracowywanie strategii działania Stowarzyszenia; 
5. podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Stowarzyszenia w innych organizacjach 

krajowych i zagranicznych; 
6. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia; 
7. opracowywanie i przyjmowanie procedur obowiązujących w Stowarzyszeniu; 
8. realizacja projektów/grantów o dofinansowanie przedsięwzięć; 
9. podejmowanie w uzasadnionych przypadkach uchwał w sprawie ewentualnego 

zwolnienia Członka Stowarzyszenia z obowiązku uiszczenia składki członkowskiej; 
10. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań; 
11. podejmowanie decyzji o przyjęciu lub skreśleniu członków i prowadzenie ich ewidencji 

personalnej; 
12. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności Zarządu; 
13. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia w ramach budżetu oraz 

podejmowanie uchwał o przyjmowaniu zapisów i darowizn, zaciąganie zobowiązań  
w imieniu Stowarzyszenia; 

14. zawieranie umów lub upoważnianie do ich zawierania; 
15. ustanawianie pełnomocników Stowarzyszenia; 
16. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz; 
17. opracowywanie oraz zatwierdzanie wzoru pieczęci i znaku graficznego (logo) 

Stowarzyszenia; 
18. powoływanie komisji problemowych i zespołów roboczych. 

 
§ 24 

Zarząd, z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, może uchwałą zlecić 
przeprowadzenie audytu finansowego. 

 
§ 25 

1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz reprezentowania Stowarzyszenia na 
zewnątrz upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym 
Prezes lub Wiceprezes Zarządu. 

2. Stowarzyszenie może być również reprezentowane przez pełnomocników powoływanych 
przez Zarząd Stowarzyszenia. 

3. W umowach z członkami Zarządu Stowarzyszenia, Stowarzyszenie reprezentuje 
pełnomocnik powołany przez Walne Zebranie Członków. 

 
§ 26 

1. Zarząd przedstawia Komisji Rewizyjnej, w terminie do 31 maja każdego roku, a następnie 
Walnemu Zebraniu Członków coroczne sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia oraz 
sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za ubiegły rok obrotowy. 

2. Zarząd zobowiązany jest na żądanie Komisji Rewizyjnej lub któregokolwiek z jej 
członków udzielać wszelkich informacji oraz przedstawiać niezbędne dokumenty 
dotyczące działalności Stowarzyszenia lub Zarządu. 
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Komisja Rewizyjna  
 

§ 27 
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia powołanym do 

sprawowania kontroli nad jego działalnością. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z 4 członków, którzy wybierają spośród siebie 

przewodniczącego i sekretarza. 
3. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje się na czteroletnią wspólną kadencję. 
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są spośród zwyczajnych członków 

Stowarzyszenia.  
5. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu 

Stowarzyszenia. 
6. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego 

Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok 
obrotowy.  

7. W przypadku złożenia przez członka Komisji Rewizyjnej rezygnacji, jego mandat oraz 
obowiązek sprawowania funkcji wygasają z dniem odwołania ze składu Komisji 
Rewizyjnej lub z upływem jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji, jeżeli w tym 
terminie członek Komisji Rewizyjnej nie zostanie odwołany ze składu Komisji 
Rewizyjnej lub nie zostanie dokonane uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej zgodnie  
z §18 ust. 4 niniejszego Statutu.  

8. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej co 
najmniej raz w roku kalendarzowym. 

9. W posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym może brać udział upoważniony członek 
Komisji Rewizyjnej. 

10. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych innych funkcji we władzach 
Stowarzyszenia. 

11. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 
najmniej 1/2 liczby członków Komisji. W wypadku równej liczby głosów decyduje głos 
Przewodniczącego. 

 
§ 28 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
1. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności 

Stowarzyszenia. 
2. Ocena corocznych sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania 

finansowego Stowarzyszenia w zakresie ich zgodności z księgami dokumentami jak i ze 
stanem faktycznym. 

3. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie 
wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych uchybień. 

4. Sporządzanie sprawozdań ze swej działalności i występowanie do Walnego Zebrania  
z wnioskiem o absolutorium dla Zarządu. 

 
§ 29 

Komisja Rewizyjna nie posiada uprawnień do wydawania Zarządowi wiążących poleceń 
dotyczących prowadzenia spraw Stowarzyszenia. 

 
§ 30 

Stowarzyszenie i jego organy mogą realizować cele statutowe przy pomocy Biura 
Stowarzyszenia. Pracami Biura kieruje Prezes Zarządu. 
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Rozdział V 
Maj ątek i fundusze Towarzystwa 

 
§ 31 

Majątek Stowarzyszenia stanowią środki finansowe. Stowarzyszenie może prowadzić 
działalność gospodarczą w oparciu o obowiązujące przepisy.  

 
§ 32 

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

§ 33 
Na fundusze Stowarzyszenia składają się: 
1. składki członkowskie; 
2. zapisy, darowizny; 
3. wpływy z działalności statutowej i gospodarczej; 
4. wpływy z różnego rodzaju imprez; 
5. wpływy z loterii i aukcji; 
6. dotacje budżetowe, subwencje; 
7. kredyty i pożyczki bankowe; 
8. dotacje pozyskane z funduszy pomocowych Unii Europejskiej i budżetu państwa; 
9. inne wpływy. 

 
§ 34 

1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje 
Zarząd. 

  
Rozdział VI 

Zmiana statutu, likwidacja i rozwiązanie Stowarzyszenia 
 

§ 35 
Zmiana Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Walnego 
Zebrania Członków podjętej większością co najmniej 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu: 
1. w pierwszym terminie – co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia; 
2. w drugim terminie – zwykłą większością głosów, lecz przy obecności nie mniej niż 1/4 

liczby członków. 
 

§ 36 
1. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa Stowarzyszenie podlega rozwiązaniu. 
2. Rozwiązanie Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały następuje na mocy uchwały 

Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu. 
3. W przypadku podjęcia uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia 

likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu. 
4. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków uchwałą decyduje 

o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia na określony cel. 
 

Rozdział VII 
Postanowienia końcowe 

 
§ 37 

1. Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy. 
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2. Pierwszy Zarząd oraz pierwsza Komisja Rewizyjna zostaną powołane na podstawie 
uchwały Założycieli Stowarzyszenia.  

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy 
Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2001r., Nr 79, poz. 855 ze zm.). 
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