
Statut Stowarzyszenia  

YPIN – Polish International Network  
 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§1 
 

1. Stowarzyszenie YPIN – Polish International Network, zwane dalej “Stowarzyszeniem”, 
jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem, działającym w oparciu 
o przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz. 210 
ze zm.). 

2. Stowarzyszenie może posługiwać się skrótem swojej nazwy brzmiącym „YPIN”. 
3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 
4. Nazwa Stowarzyszenia jest zastrzeżona. 

 
§2 

 
1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz zagranica. 
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Stołeczne Warszawa. 
3. Dla realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność 

również poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. 
 

§3 
 

1. Stowarzyszenie nie identyfikuje się z żadnym systemem światopoglądowym, 
filozoficznym ani politycznym, uznając prawo jego członków do wyrażania poglądów 
w tych sprawach wyłącznie we własnym imieniu oraz z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 

2. W uzasadnionych wypadkach, Zarząd, działając na wniosek Walnego Zebrania 
Członków lub z własnej inicjatywy i za aprobatą większości Członków Stowarzyszenia, 
może wydać w imieniu Stowarzyszenia oświadczenie wchodzące w zakres kontekstów, 
o których mowa w ust. 1 powyżej.  
 

§4 
 

1. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji międzynarodowych, których cele 
są zbieżne z wymienionymi w §7 niniejszego statutu. 

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, bądź o wystąpieniu 
z nich decyduje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu w formie uchwały. 
 

§5 
 
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 
 

§6 
 

1. Stowarzyszenie ma prawo używać odznak i pieczęci. 



2. Stowarzyszenie może używać logo w formie graficznej zaakceptowanej przez Zarząd 
Stowarzyszenia. 

3. W razie wyodrębnienia jednostek wewnętrznych Stowarzyszenia niebędących jego 
niezależnymi organami, jednostki takie mogą za zgodą Zarządu Stowarzyszenia używać 
własnego logo, którego częścią składową jest całość lub część logo, o którym 
mowa w ust. 2 powyżej, jak również nazwy lub skrótu nazwy Stowarzyszenia.   

 

Rozdział II 

Misja, Cele i środki działania Stowarzyszenia 
 

§7 
 

1. Stowarzyszenie tworzy globalną sieć polskich profesjonalistów, 
wspiera międzynarodowe zrozumienie i integrację oraz promuje 
umiędzynarodowienie Polski. 

2. Celami Stowarzyszenia są budowanie kapitału społecznego poprzez wspomaganie 
rozwoju liderów i liderek, prowadzenie i rozwój dialogu międzynarodowego, pracę 
na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, pracę na rzecz rozwoju postawy obywatelskiej, 
wparcie kultury i sztuki, udrażnianie międzynarodowych przepływów nauki, dbałość 
o kwestie ekologii, klimatu i zrównoważonego rozwoju. Cele te nie zamykają jednak 
możliwości poszerzenia działań Stowarzyszenia. W swych działaniach członkowie 
i członkinie Stowarzyszenia kierują się najwyższymi standardami etycznymi, 
za podstawową wartość przyjmując dobrowolność aktywnego zaangażowania w sprawy 
społeczności lokalnych, krajowej oraz międzynarodowej. 

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 
a) tworzenie platform dla dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy członkami; 
b) organizowanie i współuczestnictwo w dyskusjach, warsztatach, kongresach i innych 

formach dialogu międzyludzkiego, zarówno w kraju, jak i zagranicą; 
c) działalność doradczą i szkoleniową; 
d) organizację wizyt studyjnych; 
e) wymianę informacji o możliwościach kształcenia i pracy zawodowej w kraju 

i zagranicą; 
f) zachęcanie do aktywnego udziału w życiu społeczeństwa obywatelskiego; 
g) podejmowanie działań promujących rzetelny wizerunek Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz jej mieszkańców w kraju i za granicą; 
h) działalność wydawniczą; 
i) projekty i inicjatywy Członków i Członkiń Stowarzyszenia. 

 
 

Rozdział III 
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki 

 
§8 
 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 
 

§9 
 



Wśród Członków Stowarzyszenia wyróżnia się członków: 
1) Zwyczajnych; 
2) Wspierających; 
3) Honorowych. 

 
§10 

 
1. Osoba prawna może być jedynie Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia.  
2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 

 
§11 

 
1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna spełniająca łącznie 

wszystkie z następujących kryteriów: 
a) władająca językiem polskim w stopniu pozwalającym jej na swobodne uczestnictwo 

w życiu i aktywnościach Stowarzyszenia; 
b) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; 
c) niepozbawiona praw publicznych; 
d) dająca rękojmię przestrzegania wysokich standardów etycznych;  
e) akceptująca cele statutowe Stowarzyszenia; 
f) posiadająca co najmniej 12-miesięczne doświadczenie zagraniczne związane 

z kształceniem, pracą lub pracą naukową (pobytu zagranicznego o charakterze 
czysto turystycznym nie uznaje się); 

g) jak również władająca językami – angielskim oraz niemieckim w stopniu 
pozwalającym jej na swobodne uczestnictwo w życiu i aktywnościach 
Stowarzyszenia.  

2. Zalecane jest, aby każdy Kandydat na Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia wziął 
udział w jednym z organizowanych okresowo zjazdów integracyjno-dyskusyjnym 
Stowarzyszenia, odbywających się każdorazowo w miejscu wskazanym przez Zarząd 
Stowarzyszenia, w tym poza siedzibą Stowarzyszenia, lub aby w inny sposób umożliwił 
Zarządowi Stowarzyszenia ocenę swojej osoby w świetle wymogów, o których mowa 
w niniejszym paragrafie. 

3. Oceny stopnia znajomości języka polskiego lub języków obcych przez Kandydata 
na Członka Stowarzyszenia dokonuje Zarząd lub Zarząd łącznie z zaproszonymi 
gośćmi. Certyfikaty językowe uzyskane przez danego Kandydata na Członka 
Stowarzyszenia nie wiążą Zarządu przy dokonywaniu powyższej oceny.   

4. Członkiem Zwyczajnym lub Honorowym Stowarzyszenia może zostać nie tylko osoba 
posiadająca obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej, lecz także będąca cudzoziemcem, 
w tym również niemająca miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna, która spełnia wymogi, o których mowa 
w niniejszym paragrafie, z zastrzeżeniem zdania drugiego poniżej, oraz która wniosła 
wybitny wkład w realizację celów statutowych Stowarzyszenia lub posiada szczególne 
zasługi dla Stowarzyszenia. Wymogu znajomości języka polskiego nie stosuje się 
do Członków Honorowych Stowarzyszenia. 

6. Członków Zwyczajnych i Wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, 
na podstawie pisemnej deklaracji kandydata na członka. Od decyzji Zarządu 
o nieprzyjęciu prawo odwołania nie przysługuje.  

7. Nadanie godności Członka Honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania 
Członków podjętej z inicjatywy własnej Walnego Zebrania Członków lub na wniosek 
Zarządu. 
 



§12 
 

1. Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do: 
1) Brania udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia; 
2) Uczestnictwa w spotkaniach, szkoleniach, konferencjach lub wszelkich innych 

formach aktywności podejmowanych przez organy Stowarzyszenia celu 
wykonywania jego zadań statutowych; 

3) Zgłaszania opinii, wniosków lub postulatów pod adresem organów Stowarzyszenia; 
4) Korzystania z usług i urządzeń Stowarzyszenia; 
5) Noszenia odznaki organizacyjnej. 

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do: 
1) Aktywnego uczestnictwa w pracach i w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia; 
2) Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia; 
3) Dbania o dobre imię Stowarzyszenia; 
4) Regularnego opłacania składek i innych powinności obowiązujących 

w Stowarzyszeniu; 
5) Posiadania aktualnego adresu poczty elektronicznej i podawania każdorazowo 

aktualnego adresu poczty elektronicznej do wiadomości organów Stowarzyszenia; 
6) Regularnego odbierania poczty elektronicznej w zakresie dotyczącym 

korespondencji w ramach Stowarzyszenia; w tym w szczególności korespondencji 
od organów Stowarzyszenia. 

3. Członek Wspierający lub Honorowy Stowarzyszenia ma takie same prawa i obowiązki 
jak Członek Zwyczajny Stowarzyszenia w zakresie w jakim statut Stowarzyszenia nie 
stanowi inaczej. 
 

§13 
 

1. Członkowie Zwyczajni i Honorowi Stowarzyszenia posiadają czynne i bierne prawo 
wyborcze do organów Stowarzyszenia oraz głos stanowiący w Walnym Zebraniu 
Członków. 

2. Członkowie Wspierający Stowarzyszenia mają prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu 
Członków jedynie z głosem doradczym. Członkowie Wspierający Stowarzyszenia nie 
posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia. 

3. Członkowie Wspierający i Honorowi Stowarzyszenia zwolnieni są z obowiązku opłacania 
składek członkowskich.  

4. Członkowie Wspierający i Honorowi Stowarzyszenia mogą opłacać składki członkowskie 
na zasadzie dobrowolności. 
 

§14 
 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 
1) śmierci członka będącego osobą fizyczną; 
2) utraty osobowości prawnej w przypadku członków będących osobami prawnymi; 
3) zrzeczenia się członkostwa; dopuszczalne sposoby na zrzeczenie się członkostwa 

w tym drogą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Zarządu 
Stowarzyszenia określa uchwała Zarządu Stowarzyszenia lub uchwała Walnego 
Zebrania Członków. W razie konfliktu pomiędzy uchwałą Zarządu Stowarzyszenia, 
a uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w tym zakresie, stosuje się 
uchwałę Walnego Zebrania Stowarzyszenia; 

4) skreślenia z listy członków z powodu systematycznego uchylania się 
od zaangażowania w działalność Stowarzyszenia prze okres co najmniej 1 roku lub 



zalegania z opłatą składek za okres 2 lat, po mimo co najmniej dwukrotnego 
upomnienia skierowanego na podany przez danego Członka Stowarzyszenia 
do wiadomości organów Stowarzyszenia adres poczty elektronicznie; 

5) skreślenia z listy członków z powodu niewypełniania obowiązku określonego w §12 
ust. 2 pkt 2 powyżej (tj. z powodu nieprzestrzegania statutu, regulaminu lub uchwały 
organów Stowarzyszenia); 

6) Wykluczeniu lub skreślenia w wyniku zaprzestania spełniania wymogów, o których 
mowa w §11 niniejszego statutu, w tym w szczególności w wypadku orzeczenia 
przez właściwy sąd środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych.  

2. W przypadkach określonych w ust. 1 powyżej stosowne uchwały podejmowane są przez 
Zarząd Stowarzyszenia, który zobowiązany jest zawiadomić danego członka o  
skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę lub przyczyny skreślenia lub wykluczenia.   
 
 

ROZDZIAŁ IV 
Organy stowarzyszenia 

 
§15 

 
Organami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków; 
2) Zarząd; 
3) Komisja Rewizyjna. 

 
Senior Council 

 
§16 

 
Wszyscy Członkowie Honorowi Stowarzyszenia tworzą organ doradczy Stowarzyszenia 
– „Senior Council”. Senior Council służy Stowarzyszeniu radą, w oparciu o bogate 
doświadczenie życiowe Członków Senior Council. 

 
§17 

 
1. Kadencja wszystkich organów wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór 

odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Wybór organów 
następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.  

2. Uchwały organów Stowarzyszenia, jeżeli statut Stowarzyszenia nie stanowi inaczej, 
podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku 
równej ilości głosów przeważa głos osoby przewodniczącej obradom. 

3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka organu Stowarzyszenia 
w trakcie kadencji, organ ten trwa nadal mimo pomniejszonego składu, chyba iż jego 
funkcjonowanie w takim składzie byłoby niezgodne z prawem, albo skład osobowy tego 
organu zostaje uzupełniony spośród Członków Stowarzyszenia w drodze kooptacji, 
której dokonują pozostali członkowie tego organu. Liczba dokooptowanych członków 
każdego z organów nie może przekroczyć 50% liczby członków pochodzących 
z wyborów. 

4. W uzasadnionych wypadkach, odwołanie członka organu wybieralnego Stowarzyszenia 
przed końcem jego kadencji następuje w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością 
głosów.  



5. W wypadku ustania członkostwa, rezygnacji lub odwołania Prezesa Zarządu jego 
funkcję przejmuje odrębnie albo obok dotychczasowej jeden z pozostałych Członków 
Zarządu Stowarzyszenia.  
 

Walne Zebranie Członków 
 

§18 
 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą wszelkie sprawy niezastrzeżone 

do kompetencji innych organów Stowarzyszenia, w tym także w razie zaistnienia 
niedających się usunąć wątpliwości co do podziału kompetencji pomiędzy Walnym 
Zebraniem Członków a innym organem lub organami Stowarzyszenia.  

3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 
1) z głosem stanowiącym – Członkowie Zwyczajni i Honorowi; 
2) z głosem doradczym – Członkowie Wspierający i ewentualni zaproszeni goście. 

4. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia Członków co najmniej jeden 
miesiąc przed terminem Walnego Zebrania Członków. 

5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, 
z uwzględnieniem ust. 6 poniżej (kworum). 

6. Kworum Walnego Zebrania Członków stanowi połowa członków uprawnionych 
do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może zostać 
wyznaczony w godzinę później tego samego dnia, może ono skutecznie obradować bez 
względu na liczbę uczestników. 

7. Ilekroć niniejszy statut przewiduje doręczenie Członkowi Stowarzyszenia lub osobie 
ubiegającej się o członkostwo pisemnego powiadomienia lub innej korespondencji lub 
zawiadomienia związanego z pracami organów Stowarzyszenia – w szczególności 
w przypadku wyznaczenia drugiego terminu głosowania Walnego Zebrania Członków, 
doręczenie na wskazany przez daną osobę adres poczty elektronicznej wywiera taki 
skutek, jak doręczenie pisemne. 

8. Osoba nieobecna na Walnym Zebraniu Członków może upoważnić Członka 
Zwyczajnego albo Honorowego Stowarzyszenia, będącego lub mającego uczestniczyć 
w tym Walnym Zebraniu Członków do oddania głosów w jej imieniu. Upoważnienie takie 
może zostać udzielone w dowolnej formie dopuszczalnej przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego. Przy czym, upoważnienie takie winno być co najmniej - udzielone 
wyraźnie (nie może być udzielone w sposób dorozumiany) i z jasnym wskazaniem 
osoby, której jest ono udzielane (przyjęcie upoważnienia przez osobę, której jest ono 
udzielane, może nastąpić w sposób dorozumiany). 

9. W przypadku udzielenia upoważnienia, o którym mowa w ust. 8 powyżej, drogą poczty 
elektronicznej, o udzieleniu upoważnienia muszą być poinformowane co najmniej – 
osoba, której udzielane jest upoważnienie oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia lub inny 
Członek Zarządu Stowarzyszenia wskazany uprzednio przez Prezesa Zarządu 
Stowarzyszenia. 

10. Udzielenie upoważnienia, o którym mowa w ust. 8 powyżej, powinno nastąpić najpóźniej 
przed dniem, w którym odbywa się Walne Zebranie Członków. Udzielenie upoważnienia, 
o którym mowa w ust. 8 powyżej, w dniu Walnego Zebrania Członków może nastąpić 
jedynie za wyraźną zgodą Prezesa Zarządu Stowarzyszenia lub innego Członka 
Zarządu Stowarzyszenia wskazanego uprzednio przez Prezesa Zarządu 
Stowarzyszenia. 

11. Osoba udzielająca upoważnienia, o którym mowa w ust. 8 powyżej, powinna udzielić 
osobie, której udziela upoważnienia, instrukcji odnośnie rozporządzenia swoimi głosami 



w sprawach objętych obradami Walnego Zebrania Członków. Dla uniknięcia wszelkich 
wątpliwości, zaleca się przekazanie takich instrukcji w sposób pozwalający na ich 
późniejszą weryfikację, tj. co najmniej drogą poczty elektronicznej. Głosy oddane przez 
osobę upoważnioną wbrew treści instrukcji udzielonych jej przez osobę upoważniającą 
są nieważne.  
 

§19 
 

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne (Annual General Meeting) 
lub nadzwyczajne. 

2. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu 
obrad.  

3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków (Annual General Meeting) odbywa się co najmniej 
raz do roku. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w  
uzasadnionych przypadkach. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia: 
1) z własnej inicjatywy; 
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej; 
3) na umotywowane żądanie co najmniej 1/3 Członków Stowarzyszenia. 

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 2 i 3 powyżej Nadzwyczajne Walne 
Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty 
przedstawienia (złożenia) odpowiedniego wniosku (żądania) Zarządowi Stowarzyszenia.  

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których 
zostało zwołane, chyba że samo postanowi inaczej. 
 

§20 
 
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności: 

1) Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej 
Stowarzyszenia; 

2) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
3) Udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej; 
4) Wybór i odwołanie członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej; 
5) Uchwalanie statutu lub jego zmian; 
6) Zatwierdzanie budżetu lub preliminarza budżetowego Stowarzyszenia; 
7) Ustalanie wysokości składek członkowskich na wniosek Zarządu lub z własnej 

inicjatywy; 
8) Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia lub przeznaczenia jego 

majątku;  
9) Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady. 

 

Zarząd Stowarzyszenia 
 

§21 
 

1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie 
z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi 
odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków. Do składania oświadczeń w 
imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, wymagane jest współdziałanie 



co najmniej 2/3 (słownie: dwóch trzecich) Członków Zarządu Stowarzyszenia, w tym 
Prezesa Zarządu, o ile przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie stanowią 
inaczej. 

2. Zarząd Stowarzyszenia liczy od 3 do 7 członków. W razie wystąpienia parzystej liczby 
Członków Zarządu Stowarzyszenia, w przypadku równej liczby głosów „za” oraz 
„przeciw” w danym głosowaniu, głos Prezesa Zarządu jest decydujący. 

3. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia wybierani są do wykonywania określonych funkcji, 
do których należą co najmniej: Prezes Zarządu – zwany również Chief YPIN Oficer 
(CYO), Skarbnik, Sekretarz lub Wiceprezes lub Wiceprezesi.  

4. Zasady działania Zarządu Stowarzyszenia ustala regulamin uchwalony przez Zarząd 
lub porozumienie, choćby ustne, pomiędzy Członkami Zarządu Stowarzyszenia. W razie 
wątpliwości co do treści ustnego porozumienia pomiędzy Członkami Zarządu 
Stowarzyszenia, zastosowanie znajduje ostatni uchwalony przez Zarząd regulamin. 

5. Zarząd Stowarzyszenia konstytuuje się na pierwszym zebraniu po jego wyborze. 
 

§22 
 
Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:  

1) Zwoływanie Walnych Zebrań Członków; 
2) Realizacja celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania 

Członków; 
3) Opracowywanie budżetu lub preliminarzy budżetowych; 
4) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia; 
5) Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku Stowarzyszenia; 
6) Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, w tym wnioskowanie do 

Walnego Zebrania Członków o nadanie lub pozbawienie godności Członka 
Honorowego Stowarzyszenia; 

7) Prowadzenie dokumentacji członkowskiej; 
8) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu; 
9) Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia; 
10) Proponowanie Walnemu Zebraniu Członków wysokości składek członkowskich; 
11) Podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych 

organizacji. 
 

Komisja Rewizyjna 

§23 

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

2. Komisja Rewizyjna liczy od 1 do 5 członków, spośród których wybierany jest 
przewodniczący. W razie 1- osobowego składu Komisji Rewizyjnej przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej nie wyłania się. 

3. Zasady działania Komisji Rewizyjnej określa przyjęty przez nią regulamin lub 
porozumienie, choćby ustne, pomiędzy Członkami Komisji Rewizyjnej. W razie 
wątpliwości co do treści ustnego porozumienia pomiędzy Członkami Komisji Rewizyjnej, 
zastosowanie znajduje ostatni uchwalony przez Komisję Rewizyjną regulamin. 

4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po jego wyborze. 
5. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:  

1) Sprawowanie kontroli nad działalności finansową Stowarzyszenia. Kontrola taka 
przeprowadzana jest przynajmniej raz do roku; 



2) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie niezwoływania go przez Zarząd 
Stowarzyszenia w terminie lub trybie przewidzianym w statucie; 

3) Prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia, celem omówienia 
uwag, wniosków lub zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej lub zewnętrznej. 
Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia w takim wypadku winno się odbyć nie później 
niż w terminie 2 miesięcy od daty zażądania zwołania tego posiedzenia przez 
Komisję Rewizyjną;   

4) Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie albo o odmowę 
udzielenia absolutorium organom Stowarzyszenia; 

5) Występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków; 
6) Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 

 
§24 

 
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, 

w posiedzeniach Zarządu. 
2. Zarząd zobowiązany jest udzielać Komisji Rewizyjnej pomocy, wyjaśnień, a także 

umożliwić wgląd we wszelkie dokumenty Stowarzyszenia w celu ułatwienia jej 
wykonania obowiązków wynikających z przepisów Statutu.  

3. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do instytucji, urzędów i organów 
o umożliwienie wglądu lub wydanie dokumentów lub ich kopii lub zaświadczeń w 
zakresie w jakim uzna za niezbędne w celu prawidłowego wykonywania zadań 
nałożonych na nią w niniejszym statucie lub innych wiążących ją dokumentach 
Stowarzyszenia.  

4. Jeżeli z podjęcie czynności w zakresie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, wiązałoby się 
z koniecznością poniesienia kosztów, do podjęcia takich czynności wymagana jest 
wyraźna zgoda Zarządu Stowarzyszenia.  

5. Ustępu 4 powyżej nie stosuje się, jeżeli czynności w zakresie, o którym mowa w ust. 3 
powyżej, podejmowane są przez Komisję Rewizyjną w związku z niewykonywaniem lub 
nienależytym wykonywaniem lub uzasadnionymi wątpliwościami co do należytego 
wykonywania zadań statutowych przez Zarząd Stowarzyszenia. 
 

§25 
 
Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby: 

1) Skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 
jak również skazane za przestępstwo karno-skarbowe; 

2) Będące członkami organu Zarządu Stowarzyszenia ani pozostające z nimi 
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia lub 
pozostające względem wszystkich lub niektórych członków Zarządu Stowarzyszenia 
w takim stosunku faktycznym, który rodzi istotne wątpliwości co do należytego 
sprawowania przez daną osobę funkcji członka Komisji Rewizyjnej.    

 

Rozdział V 

Majątek i Fundusze Stowarzyszenia 
 

§26 
 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 



 
§27 

 
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 

1) Opłaty wpisowe lub składki członkowskie; 
2) Dochody lub pożytki z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub 

będących w użytkowaniu Stowarzyszenia; 
3) Dotacje; 
4) Darowizny, zapisy, spadki; 
5) Wpływy z działalności statutowej; 

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz gospodarkę nieruchomościami 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Wysokość i terminy wymagalności składek członkowskich określa uchwała Zarządu 
Stowarzyszenia lub uchwała Walnego Zebrania Członków. W razie sprzeczności 
pomiędzy uchwałą Zarządu Stowarzyszenia oraz uchwałą Walnego Zebrania Członków 
w powyższym zakresie stosuje się uchwałę Walnego Zebrania Członków. 
 

§28 
 

1. Dla ważności oświadczenia woli w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych 
Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie co najmniej 2/3 (słownie: dwóch trzecich) 
Członków Zarządu Stowarzyszenia, w tym Prezesa Zarządu, o ile przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego nie stanowią inaczej.  

2. Dla ważności oświadczenia woli w przedmiocie spraw nie objętych ust. 1 powyżej 
wymagane jest współdziałanie co najmniej zwykłej większości (co najmniej 50% głosów  
+ 1 głos) Członków Zarządu Stowarzyszenia, o ile przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego nie stanowią inaczej.  

3. W razie wątpliwości co do charakteru czynności prawnej lub faktycznej, której ma 
dotyczyć dane oświadczenie woli stosuje się ust. 1 powyżej (wymóg współdziałania co 
najmniej 2/3 Członków Zarządu Stowarzyszenia, w tym Prezesa Zarządu). 

4. Oświadczenie woli złożone przez Członków Zarządu Stowarzyszenia w braku 
wymaganej – odpowiednio zgodnie z ust. 1 albo ust. 2 powyżej - większości staje się 
ważne, jeśli w terminie 2 tygodni od dnia jego złożenia zostanie ono potwierdzone przez 
odpowiednio wymaganą liczbę i rodzaj Członków Zarządu (konwalidacja) oraz jeżeli w 
danym wypadku konwalidacja nie stoi w sprzeczności z przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego. 
 

§29 
 

1. Zabrania się: 
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia 

w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, 
z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia 
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 (osoby bliskie); 

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego 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; 



c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego 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 Stowarzyszenia; 

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 
Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na 
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 
rynkowe. 

2. W uzasadnionych przypadkach oraz o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego, Walne Zebranie Członków może zezwolić 
na rozporządzenie majątkiem Stowarzyszenia z wyłączeniem ust. 1 powyżej.  
 
 

Rozdział VI 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

§30 
 

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może być przedmiotem Walnego Zebrania Członków 
wyłącznie wtedy, gdy sprawa ta została uprzednio umieszczona w porządku obrad 
Walnego Zebrania Członków.  

2. Do podejmowania uchwał w sprawie zmiany niniejszego statutu lub rozwiązania 
Stowarzyszenia stosuje się §18 powyżej, z uwzględnieniem §29 ust. 1 powyżej.  

3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać sposób przeprowadzenia 
likwidacji oraz przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia. Jednakże kwestie, o których 
mowa w niniejszym ustępie (sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczeniu 
majątku Stowarzyszenia) mogą być przedmiotem odrębnej uchwały podjętej bez 
zbędnej zwłoki. 

 

 


