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Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Stowarzyszenie przyjęło nazwę „Stowarzyszenie WROCŁAWSKIE MORSY” i działa na podstawie 
następujących przepisów:
1. Ustawy z dnia 7.04.1989 r "Prawo o stowarzyszeniach" (tekst jednolity Dz. U. z 2017 t. poz. 210);
2. Ustawy z dnia 24.04.2003 r "O działalności pożytku publicznego i wolontariacie" (tekst jednolity Dz. U. z

2003 nr 96. poz. 873);
3. Innych ustaw;
4. Niniejszego Statutu.

§ 2.  Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych skupiających
ludzi propagujących całoroczne kąpiele w akwenach wodnych, hartowanie ciała, sport, turystykę oraz ochronę
środowiska.

§ 3.     Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 4. Siedzibą Stowarzyszenia jest lokal przy ul. Stefana Drzewieckiego 24/13a we Wrocławiu. Adres 
korespondencyjny: ul. Stefana Drzewieckiego 24/13a, 54-129 Wrocław.

§ 5. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 6. Sezon kąpielowy (zimowy) trwa od 15 października do 31 marca roku następnego.

§ 7. Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

Rozdział II. CELE I DZIAŁALNOŚĆ

§ 8. Celem Stowarzyszenia jest:
1. Propagowanie całorocznych kąpieli w akwenach wodnych;
2. Upowszechnianie wiedzy z zakresu hartowania ciała i przystosowywania organizmu człowieka do niskich

temperatur;
3. Nawiązywanie kontaktów z podobnymi organizacjami w Polsce i za granicą;
4. Propagowanie sportu, turystyki, ochrony środowiska i ekologii;
5. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
6. Promocja Wrocławia i Dolnego Śląska na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

§ 9. Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:
1. Organizowanie całorocznych kąpieli w akwenach wodnych;
2. Uczestnictwo w imprezach masowych, propagujących kąpiele w zimnej wodzie;
3. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, organami administracji publicznej oraz innymi osobami,

w zakresie zbieżnym z celami działania Stowarzyszenia;
4. Prowadzenie innych działań wspomagających realizację statutowych celów Stowarzyszenia.

§ 10. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego m. in. w zakresie:
1. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
2. Ochrony i promocji zdrowia;
3. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
4. Ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
5. Turystyki i krajoznawstwa;
6. Promocji i organizacji wolontariatu;
7. Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

Rozdział III. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 11. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

§ 12. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych, lub
miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

§ 13. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 14. Stowarzyszenie posiada członków:
1. Zwyczajnych;
2. Wspierających.



§ 15. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna po ukończeniu 16 roku życia, która
zgłosi pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz zaakceptuje Statut Stowarzyszenia, a następnie
zostanie przyjęta na podstawie Uchwały Zarządu. Osoby małoletnie poniżej 16-go roku życia mogą być członkami
Stowarzyszenia wyłącznie po zgłoszeniu pisemnej deklaracji przez prawnych opiekunów i po wyrażeniu zgody
przez Zarząd Stowarzyszenia. Małoletni członkowie nie mają prawa udziału w głosowaniu na zebraniach
członków oraz do uczestnictwa we władzach Stowarzyszenia.

§ 16.  Osoba wcześniej skreślona z listy członków na podstawie § 25, pkt. 2, 3 lub 4 może ubiegać się o ponowne
przyjęcie w poczet członków nie wcześniej niż po upływie pięciu lat od dnia skreślenia. Jeśli skreślenie nastąpiło
na podstawie § 25, pkt. 1 okres ten wynosi trzy lata.

§ 17. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna lub prawna, deklarująca pomoc finansową,
rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu
pisemnej deklaracji i po przyjęciu w poczet członków na podstawie Uchwały Zarządu.

§ 18. Każdy zwyczajny członek Stowarzyszenia ponosi całkowitą odpowiedzialność za własny stan zdrowia oraz
bezpieczeństwo i na własną odpowiedzialność korzysta z kąpieli. Potwierdza to złożeniem stosownego
oświadczenia.

§ 19.   Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
1. Brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia, realizować program i uchwały jego organów;
2. Dbać o dobre imię i prawidłowy rozwój Stowarzyszenia, postępować zgodnie z jego Statutem;
3. Propagować hasła i idee Stowarzyszenia oraz zjednywać mu członków i sympatyków;
4. Bezzwłocznie usunąć opublikowane przez siebie materiały ze spotkań i imprez organizowanych przez

Stowarzyszenie, jeśli naruszają one dobra innych osób lub są sprzeczne z obowiązującymi przepisami
prawa;

5. Regularnie opłacać składki członkowskie w terminach wyznaczonych przez władze Stowarzyszenia z
zastrzeżeniem § 24;

6. W możliwie najkrótszym czasie zawiadomić Stowarzyszenie o zmianie danych zawartych w deklaracji
członkowskiej.

§ 20.   Każdy zwyczajny członek Stowarzyszenia ma prawo do:
1. Biernego i czynnego uczestnictwa w wyborze władz Stowarzyszenia (za wyjątkiem członków małoletnich,

którzy tego prawa nie posiadają);
2. Wspólnej kąpieli w wyznaczonym miejscu i czasie;
3. Korzystania z udogodnień podczas kąpieli;
4. Udziału w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
5. Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia;
6. Posługiwania się logo Stowarzyszenia i innymi znakami;
7. Publikowania materiałów ze spotkań i imprez organizowanych przez Stowarzyszenie, jeśli nie narusza to

dóbr innych osób ani obowiązujących przepisów prawa;
8. Otrzymania odpisu Statutu, regulaminów oraz uchwał organów Stowarzyszenia;
9. Zawieszenia członkostwa.

§ 21. Zawieszenie członkostwa:
1. Każdy członek ma prawo zawiesić członkostwo na okres jednego sezonu nie częściej niż raz na 5 lat;
2. Zawieszenie członkostwa, pod rygorem nieważności, wymaga złożenia do Zarządu pisemnego wniosku;
3. Zawieszenie członkostwa obowiązuje do końca nadchodzącego lub trwającego sezonu kąpielowego w dniu

złożenia wniosku;
4. W okresie zawieszenia członek traci wszystkie swoje prawa członkowskie oraz jest zwolniony z

obowiązków, w szczególności z wnoszenia opłat członkowskich. Wniesione wcześniej składki nie
podlegają zwrotowi;

5. Decyzję o zawieszeniu członkostwa na pisemny wniosek zainteresowanego podejmuje Zarząd w trybie
uchwały;

§ 22. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z
głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia. Członkowie wspierający posiadają takie prawa jak
członkowie zwyczajni.

§ 23. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz
uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 24.   Członkowie wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 25.   Utrata praw członkowskich następuje przez:
1. Dobrowolną rezygnację członka, która pod rygorem nieważności, musi być zgłoszona pisemnie do

Zarządu;



2. Wykreślenie uchwałą Zarządu za zaleganie ze składką członkowską lub innymi zobowiązaniami 
majątkowymi;

3. Wykluczenie uchwałą Zarządu wskutek działania przeciwko Stowarzyszeniu lub pozostałym członkom;
4. Wykluczenie uchwałą Zarządu wskutek nieprzestrzegania Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia 

Członków, uchwał Zarządu lub innych dokumentów organizacyjnych Stowarzyszenia;
5. Ubezwłasnowolnienie prawomocnym wyrokiem sądu;
6. Śmierć członka, a w odniesieniu do osoby prawnej, poprzez jej ustanie.

§ 26. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na mocy uchwały Zarządu lub decyzji Walnego Zgromadzenia
Członków. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków w tej sprawie wykonuje Zarząd.

§ 27. W uchwale o przyjęciu, wykreśleniu lub wykluczeniu członka Stowarzyszenia, Zarząd zobowiązany jest
poinformować zainteresowanego na wskazany w deklaracji członkowskiej adres kontaktowy, nie później niż w
terminie 30-tu dni od daty jej podjęcia.

§ 28. Uchwała o przyjęciu członka, w poczet członków Stowarzyszenia, wchodzi w życie po opłaceniu przez
nowoprzyjętego opłaty wpisowej oraz składki członkowskiej. Termin i wysokość określona jest w uchwale władz
Stowarzyszenia.

§ 29. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo odwołać się od decyzji Zarządu do Walnego Zgromadzenia poprzez
złożenie pisemnego odwołania skierowanego do Zarządu. Odwołanie powinno być złożone w terminie nie
dłuższym niż 14 dni od dnia powzięcia informacji o decyzji Zarządu. Zarząd umieszcza odwołanie w porządku
obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, jeżeli jego porządek może jeszcze być zmieniony. Decyzja Walnego
Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 30. Organami władz Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenia Członków, zwane Walnym Zgromadzeniem;
2. Zarząd;
3. Komisja Rewizyjna.

§ 31.   Każdy członek organu ma tylko jeden głos.

§ 32. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością ważnie oddanych głosów, w głosowaniu jawnym
lub tajnym w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. Głosowanie w trybie
tajnym następuje na wniosek członków tych organów. Przewidziane są następujące wyjątki:
1. Odwołanie członka Zarządu w trakcie trwania jego kadencji, wymaga zwykłej większości głosów Walnego

Zgromadzenia;
2. Wybór oraz odwołanie członków Zarządu odbywa się w głosowaniu tajnym;
3. Uchwała o likwidacji Stowarzyszenia wymaga quorum co najmniej 2/3 liczby członków Stowarzyszenia

uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu z prawem do głosowania oraz zapada bezwzględną
większością 3/4 uprawnionych do głosowania na Walnym Zgromadzeniu.

4. Wybór komisji na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia nie wymaga quorum.

§ 33. W głosowaniu, w którym ilość oddanych głosów za i przeciw nie pozwala ustalić jaką decyzję podjął organ,
decydujący jest głos kierującego organem tj. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, Prezes Zarządu lub
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

§ 34. Uchwały sprzeczne z prawem są nieważne. Niezgodność uchwały z prawem określa Komisja Rewizyjna, która w
uzasadnionych przypadkach powinna oprzeć się na opinii prawnej. Koszt wykonania tej opinii pokrywa Zarząd ze
środków Stowarzyszenia.

§ 35. W przypadku zmniejszenia się liczby członków zarządu lub komisji rewizyjnej w trakcie trwania kadencji,
organom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba
każdorazowo dokooptowanych członków organu nie przekroczy 1/2 liczby członków organu. W przeciwnym razie
Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§ 36. Władze Stowarzyszenia komunikują się z członkami poprzez umieszczanie informacji na stronie internetowej
Stowarzyszenia, oraz przesyłając informacje za pośrednictwem środków do korespondencji podanych w deklaracji
członkowskiej lub oświadczeniu przekazanym do Stowarzyszenia.

Rozdział V. WALNE ZGROMADZENIE

§ 37.   Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 38. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Stowarzyszenia.



§ 39. W Walnym Zgromadzeniu udział biorą:
1. Członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym;
2. Członkowie wspierający oraz zaproszeni goście – z głosem doradczym.

§ 40. W Walnym Zgromadzeniu członek może brać udział osobiście lub przez pełnomocnika.
1. Pełnomocnictwo może dotyczyć jedynie tych spraw, które zostały umieszczone w porządku obrad Walnego

Zgromadzenia i zostały wcześniej ogłoszone zgodnie z zapisami w Statucie;
2. W pełnomocnictwie członek musi określić jaki konkretnie głos oddaje i w jakich sprawach;
3. Jeżeli w trakcie Walnego Zgromadzenia treść ogłoszonych w porządku obrad konkretnych spraw ulegnie

zmianie, pełnomocnictwa do tych spraw tracą ważność;
4. Pełnomocnik może reprezentować tylko jednego członka Stowarzyszenia.

§ 41. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
2. Uchwalanie zmian Statutu;
3. Wybieranie i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia;
4. Udzielanie Zarządowi absolutorium;
6. Uchwalanie budżetu;
7. Uchwalanie wysokości składek członkowskich;
8. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
9. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego Organy;
10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
11. Powoływanie komisji w celu wykonania konkretnych działań;
12. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
13. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady,

§ 42. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały jedynie w sprawach wniesionych do porządku obrad w sposób
przewidziany w Statucie. Nie dotyczy to podjęcia uchwały o odwołaniu członków Zarządu w związku z
nieudzieleniem absolutorium Zarządowi. W tym przypadku, na wniosek Walnego Zgromadzenia dopuszcza się
wprowadzenie do porządku obrad wniosku o odwołanie członków Zarządu.

§ 43.   Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne i Nadzwyczajne.

§ 44.   Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz do roku w sezonie kąpielowym.

§ 45.   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd:
1. Na pisemny wniosek 20% członków Stowarzyszenia;
2. Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej;
3. Z własnej inicjatywy.

§ 46. Wniosek złożony w celu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinien zawierać informacje
niezbędne do przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia w szczególności sprawy przewidziane do wniesienia do
porządku obrad. Jeżeli sprawa zamieszczona we wniosku nie jest sprzeczna ze Statutem, Zarząd nie ma prawa
odmówić zamieszczenia jej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 47.   Z zastrzeżeniem § 54, Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd;

§ 48.   O Walnym Zgromadzeniu członkowie i zainteresowani informowani są w sposób określony w §36;

§ 49. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu opublikowane musi być co najmniej 30 dni przed terminem Walnego
Zgromadzenia.

§ 50. W ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu podane są informacje niezbędne do jego przeprowadzenia w
szczególności:
1. Miejsce i czas przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia;
2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia;
3. Informacja o trybie wprowadzania zmian do porządku obrad.

§ 51. Prawo wnoszenia zmian do porządku obrad ogłoszonego poprawnie Walnego Zgromadzenia przysługuje:
1. Grupie co najmniej 10 członków Stowarzyszenia;
2. Komisji Rewizyjnej.

§ 52. Pisemny wniosek w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad powinien zostać złożony do Zarządu w
terminie 7 dni po ogłoszeniu porządku obrad (decyduje data przyjęcia wniosku przez Zarząd). Wniosek powinien
określać sprawy przewidziane do wniesienia do porządku obrad. We wniosku nie można żądać usunięcia z
porządku obrad spraw wcześniej w nim umieszczonych. Jeżeli sprawa zamieszczona we wniosku nie jest
sprzeczna ze Statutem, Zarząd nie ma prawa odmówić zamieszczenia jej w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia.



§ 53. O zmianach wniesionych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie z §52, Zarząd informuje członków i
zainteresowanych najpóźniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 54. Jeśli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia o którym mowa w § 44, lub na prawidłowo złożony wniosek, o
który mowa w §45 w terminie 30 dni od terminu przewidzianego w Statucie, prawo zwołania tego Walnego
Zgromadzenia przysługuje:
1. 20% członków Stowarzyszenia;
2. Komisji Rewizyjnej.

§ 55.   Przebieg Walnego Zgromadzenia:
1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub upoważniona przez niego osoba. Jeśli Walne

Zgromadzenie zostało zwołane w trybie §54 - przedstawiciel organu zwołującego;
2. Otwierający Walne Zgromadzenie przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który 

kieruje Walnym Zgromadzeniem. Jest on wybierany spośród uczestników Walnego Zgromadzenia w trybie
uchwały;

3. Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym wybiera w trybie uchwały, spośród członków Stowarzyszenia
następujące komisje: mandatowo-skrutacyjną, wyborczą i wnioskową. Komisje wybierają ze swego grona 
Przewodniczącego i Sekretarza;

4. Walne Zgromadzenie w trybie uchwały modyfikuje i przyjmuje porządek obrad;
5. Walne Zgromadzenie realizuje porządek obrad.

§ 56. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo:
1. Udzielić głosu osobie chcącej zabrać głos, która zgłosiła ten zamiar w umówiony sposób;
3. Zarządzić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia;
4. Odroczyć Walne Zgromadzenie.

§ 57. Komisja mandatowo-skrutacyjna składa się z 3 osób. Do jej zadań należy:
1. Sprawdzenie listy obecności, ważności mandatów i pełnomocnictw;
2. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, quorum i zdolności do podejmowania 

uchwał;
3. Dokonywanie obliczeń wyników głosowania i podanie tych wyników do wiadomości Walnego 

Zgromadzenia;
4. Protokołowanie przebiegu Walnego Zgromadzenia.

§ 58. W przypadku nie przybycia na zebranie połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie,
wyznacza się nowy termin, przy czym dla ważności uchwał nie obowiązuje wówczas wymóg quorum.
Członkowie o obydwu terminach są powiadamiani pisemnie.

§ 59. Komisja wyborcza składa się z 3 osób. Wybierana jest gdy porządek obrad przewiduje wybory do organów
Stowarzyszenia. Do jej zadań należy przeprowadzenie głosowań, obliczeń wyników głosowania i podanie
wyników do wiadomości Walnego Zgromadzenia.

§ 60. Komisja wnioskowa składa się z 3 osób. Do jej zadań należy przyjmowanie i uporządkowanie wniosków
zgłoszonych w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, sformułowanie ich treści i przekazanie Przewodniczącemu
Walnego Zgromadzenia w celu poddania głosowaniu.

§ 61.   Dopuszcza się łączenie komisji.

§ 62.   Komisje ze swojej pracy sporządzają protokoły.

§ 63. Uchwały Walnego Zgromadzenia, protokół z Walnego Zgromadzenia oraz poddane głosowaniu wnioski podpisuje
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oraz Przewodniczący wszystkich komisji.

Rozdział VI. ZARZĄD

§ 64. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

§ 65. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji niezastrzeżonych w ustawie lub Statucie dla
innych organów, Stowarzyszenia, a w szczególności:
1. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
2. Sporządzanie planów organizacyjnych, finansowych i innych dotyczących Stowarzyszenia;
3. Prowadzenie gospodarki Stowarzyszenia w ramach uchwalonych planów;
4. Zabezpieczenie majątku Stowarzyszenia;
5. Sporządzanie rocznych sprawozdań i bilansów oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia przez Walne

Zgromadzenie;
6. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
7. Ustanawianie pełnomocnictw;



8. Prowadzenie spraw członkowskich w tym przyjmowanie członków, skreślanie z listy członków,
zawieszanie członkostwa.

§ 66. Oświadczenia woli za Stowarzyszenie składają trzej członkowie Zarządu lub Prezes i jeden z członków Zarządu.

§ 67. Zarząd składa się z 5 osób, w tym:
1. Prezesa;
2. Wiceprezesa;
3. Sekretarza;
4. Skarbnika;
5. Członka.

§ 68. Podział obowiązków w Zarządzie oraz tryb funkcjonowania Zarządu określa Regulamin Zarządu, który uchwalany
jest przez Zarząd. Regulamin musi uwzględniać następujące zastrzeżenia:

1. Prezes Zarządu kieruje bieżącą działalnością Zarządu;

2. Do kompetencji skarbnika należy prowadzenie konta bankowego, gospodarki finansowej Stowarzyszenia, 
wykonywanie przelewów bankowych i innych czynności w tym zakresie po akceptacji Prezesa. 
Działalność  skarbnika podlega kontroli przez członków Zarządu

§ 69. Członkiem Zarządu może być zwyczajny pełnoletni członek Stowarzyszenia, który:

1. W dniu wyborów nie zalega z żadnymi obowiązkami wobec Stowarzyszenia;

2. Nie jest skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe;

3. Nie jest spokrewniony z żadnym innym członkiem Zarządu ani nie prowadzi wspólnego gospodarstwa
domowego;

4. Nie pełni żadnych innych funkcji w Stowarzyszeniu.

§ 70. W składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 71. Wybory do Zarządu odbywają się w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych
na Walnym Zgromadzeniu w dwóch etapach:

1. Wybór Prezesa Stowarzyszenia odbywa się w oddzielnym głosowaniu w pierwszym etapie. Dla ważności
wyborów konieczne jest zgłoszenie, co najmniej dwóch kandydatów.

2. W drugim etapie Walne Zebranie  dokonuje wyboru pozostałych członków Zarządu przy zachowaniu 
zwykłej większości głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.

§ 72. Każdy uprawniony do głosowania uczestnik Walnego Zgromadzenia ma tyle głosów ile jest nieobsadzonych
mandatów w Zarządzie. Podczas głosowania każdy uprawniony do głosowania uczestnik Walnego Zgromadzenia
może oddać jeden głos na jednego kandydata w ramach przysługujących głosów.

§ 73. Po zakończeniu wyborów, na pierwszym posiedzeniu zarządu, wybrane osoby rozdzielają pomiędzy sobą funkcje
w Zarządzie i niezwłocznie informują o dokonanym podziale funkcji. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes.

§ 74. Kadencja Zarządu rozpoczyna się z chwilą wyboru jego członków przez Walne Zgromadzenie, a kończy w dniu
odbycia się Walnego Zgromadzenia w trzecim sezonie zimowym (3 lata). Ustanie kadencji Zarządu dotyczy
wszystkich jego członków, niezależnie od tego kiedy byli wybrani.

§ 75. Wykreślony (uchwała Walnego zgromadzenia członków stowarzyszenia nr 10/2022 z dnia 14.05.2022)

§ 76. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem ustania kadencji Zarządu lub przed tym terminem w następujących
przypadkach:
1. Odwołania przez Walne Zgromadzenie;
2. Zrzeczenia się mandatu - rezygnacji członka;
3. Ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
4. Skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub

przestępstwo skarbowe.



Rozdział VII. KOMISJA REWIZYJNA

§ 77. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

§ 78. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądania wyjaśnień;
3. Prawo do Żądania od Zarządu i Członków Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień

dotyczących kontrolowanych spraw;
4. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w razie stwierdzenia nie wywiązywania się

przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;
5. Zwołanie Walnego Zgromadzenia w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w Statucie;
6. Składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla

Zarządu;
7. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu;
8. Określanie sprzeczności uchwał z prawem.

§ 79. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym:
1. Przewodniczącego;
2. Zastępcy Przewodniczącego;
3. Sekretarza.

§ 80. Członkiem Komisji Rewizyjnej może być zwyczajny pełnoletni członek Stowarzyszenia, który:
1. W dniu wyborów nie zalega z żadnymi obowiązkami wobec Stowarzyszenia;
2. Nie jest skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub

przestępstwo skarbowe;
3. Nie jest spokrewniony z żadnym innym członkiem Zarządu ani nie prowadzi wspólnego gospodarstwa

domowego;
4. Nie pełni żadnych innych funkcji w Stowarzyszeniu.

§ 81. Wybory do Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów
zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu. Wybory mogą dotyczyć wszystkich członków Komisji Rewizyjnej lub, w
przypadku wyborów uzupełniających, tylko poszczególnych jej członków.

§ 82. Każdy uprawniony do głosowania uczestnik Walnego Zgromadzenia ma tyle głosów ilu jest kandydatów, nie
więcej jednak niż ilość nieobsadzonych mandatów w Komisji Rewizyjnej. Podczas głosowania każdy uprawniony
do głosowania uczestnik Walnego Zgromadzenia może oddać co najwyżej jeden głos na każdego z kandydatów.

§ 83.   Członkami Komisji Rewizyjnej zostają ci kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę głosów.

§ 84. Kadencja Komisji Rewizyjnej rozpoczyna się z chwilą wyboru jego członków przez Walne Zgromadzenie, a
kończy w dniu odbycia się pierwszego Walnego Zgromadzenia po upływie 3 lat od dnia wyborów. Ustanie
kadencji Komisji Rewizyjnej dotyczy wszystkich jego członków, niezależnie od tego kiedy byli wybrani.

§ 85. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa z dniem ustania kadencji Komisji Rewizyjnej lub przed tym
terminem w następujących przypadkach:
1. Odwołania przez Walne Zgromadzenie;
2. Zrzeczenia się mandatu - rezygnacji członka;
3. Ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
4. Skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub

przestępstwo skarbowe

Rozdział VIII. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 86. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
1. Składek Członkowskich;
2. Dotacji;
3. Darowizn;
4. Spadków, zapisów;
5. Ofiarności publicznej;
6. Dochodów z działalności pożytku publicznego;
7. Dochodów z własnej działalności;
8. Innych dozwolonych źródeł finansowania.

§ 87. O sposobie i terminie wnoszenia oraz wysokości składek członkowskich decyduje Walne Zgromadzenie.

§ 88. Do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach majątkowych wymagane jest łączne działanie trzech członków
Zarządu lub Prezesa i jednego członka Zarządu.



§ 89. Wszelkie środki pieniężne pozyskane przez Stowarzyszenie muszą być przechowywane na koncie Stowarzyszenia
lub w formie gotówki przez Skarbnika.

§ 90. Uchwały w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 91. Zarząd za podjęte uchwały odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem Członków Stowarzyszenia.

Rozdział IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE

§ 92. W dniu wejścia w życie niniejszego Statutu, wszyscy dotychczasowi członkowie honorowi tracą członkostwo w
Stowarzyszeniu.

§ 93. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie, stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

§ 94. Statut wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejestrowego, jednocześnie traci moc 
stary statut.

Podpis
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