Stowarzyszenie Sport Biznes Polska
Statut
z dn. 26.01.2021

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Nazwa, siedziba i obszar działalności Stowarzyszenia
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Sport Biznes Polska.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Sport Biznes Polska oraz SBP.
3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn.
zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
4. Siedzibą Stowarzyszenia jest Poznań.
5. Obszarem działalności Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
6. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić
działalność poza Rzeczpospolitą Polską oraz może być członkiem krajowych oraz
międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania. Uchwałę o przystąpieniu
do oraz wystąpieniu z takich organizacji podejmuje Zarząd stowarzyszenia.
7. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa.
8. Stowarzyszenie jest powołane na czas nieoznaczony.

§ 2. Wewnętrzna organizacja Stowarzyszenia
1. W celu realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie ma prawo do tworzenia
oddziałów oraz zespołów roboczych.
2. Dla realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie może powoływać podmioty zależne,
w tym spółki prawa handlowego. Zyski z działalności tych podmiotów są przeznaczane
na cele statutowe stowarzyszenia.
3. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu jego członków.
4. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, którzy realizują jego działalność
i kierują nią.

§ 3. Działalność Stowarzyszenia
1. Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną działalność statutową, odpłatną
działalność statutową, działalność gospodarczą według obowiązujących przepisów.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność pożytku publicznego według
obowiązujących przepisów.

3. Środki należące do Stowarzyszenia mogą być przeznaczane wyłącznie dla celów
statutowych.

Rozdział II
Cele i sposoby działania Stowarzyszenia

§ 4. Cele Stowarzyszenia
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Rozwój oraz integracja sportu i biznesu sportowego w Polsce.
2. Promocja dobrych praktyk w zakresie zarządzania, marketingu i sponsoringu w sporcie
i biznesie.
3. Budowanie silnej, aktywnej oraz niezależnej organizacji, która będzie wpływać na
rozwój oraz dbać o interesy branży.
4. Edukacja i rozwój umiejętności oraz kompetencji zawodowych osób tworzących polski
sport i biznes.
5. Wymiana wiedzy, doświadczenia oraz pomysłów pomiędzy członkami
Stowarzyszenia.
6. Reprezentowanie interesów Stowarzyszenia i zagadnień będących przedmiotem
działalności Stowarzyszenia względem władz państwowych oraz samorządowych,
organizacji i instytucji rządowych oraz społecznych.
7. Dążenie do wykreowania przestrzeni, w której członkowie stowarzyszenia będą mieli
możliwość spotkać się celem przedyskutowania problemów i wyzwań, które dotyczą
środowiska sportu i biznesu w Polsce.
8. Rozwój i budowanie wartości oraz prestiżu branży sportu i biznesu na zewnątrz oraz
do wewnątrz.
9. Wspieranie i upowszechnianie sportu oraz kultury fizycznej.
10. Wspieranie projektów oraz działalności prowadzonych przez członków
Stowarzyszenia.
11. Wzmacnianie i kreowanie współpracy pomiędzy sportem i biznesem w Polsce.
12. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem
czy wykluczeniem społecznym w sektorze sportu i biznesu.
13. Wyznaczenie oraz kreowanie nowych trendów i dobrych praktyk związanych
z obszarem marketingu, sponsoringu oraz zarządzania.
14. Nagradzanie, promowanie inicjatyw i projektów, które w szczególny sposób wpływają
na rozwój i profesjonalizację branży sportu i biznesu w Polsce.
15. Inicjowanie, wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach edukacyjno-biznesowosportowych.
16. Współpraca z krajowymi oraz międzynarodowymi instytucjami o podobnym
charakterze funkcjonowania, w celu poszerzania dobrych relacji branżowych.

§ 5. Sposoby działania Stowarzyszenia
Cele te Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez:
1. Udział w projektach społecznych i edukacyjnych związanych ze sportem i biznesem
sportowym.
2. Zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym w kwestiach
związanych ze sportem i biznesem.
3. Umożliwianie prowadzenia dialogu przez podmioty prowadzące działalność
gospodarczą w obszarze sportu i biznesu.
4. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze sportu
i biznesu sportowego.
5. Prowadzenie
działalności
edukacyjnej,
informacyjnej,
publicystycznej,
wystawienniczej, wydawniczej i popularyzatorskiej.
6. Uczestniczenie w procesie przygotowania projektów aktów prawnych i pracach
legislacyjnych w tym zakresie.
7. Wyrażanie opinii wobec funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących sportu,
8. Organizowanie kongresów, konferencji, seminariów, szkoleń, kursów, imprez
sportowych oraz eventów.
9. Wspieranie i kreowanie inicjatyw upowszechniających sport i kulturę fizyczną,
10. Współpracę z osobami fizycznymi, podmiotami publicznymi, fundacjami,
stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami o zbliżonych celach.
11. Organizowanie i prowadzenie stałych i okazjonalnych akcji finansujących działalność
statutową Stowarzyszenia.
12. Prowadzenie stron, portali internetowych o tematyce związanej z celami statutowymi.
13. Organizację stażów krajowych i zagranicznych dla członków Stowarzyszenia.
14. Współpracę z innymi organizacjami o podobnym profilu działania, w kraju i za granicą
oraz organizacjami i władzami sportowymi, samorządowymi, administracyjnymi,
rządowymi oraz biznesowymi.
15. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
16. Współtworzenie cyklicznych raportów branżowych, magazynów oraz publikacji
naukowych.
17. Wspieranie projektów oraz wydarzeń promujących współpracę sportu i biznesu
18. Wzmacnianie współpracy i relacji pomiędzy osobami tworzącymi polski sport i biznes.
19. Tworzenie oraz współorganizacja wydarzeń promujących aktywność fizyczną oraz
współpracę sportu i biznesu
20. Dostarczanie eksperckiej wiedzy oraz praktycznych narzędzi i rozwiązań dla członków
Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkostwo
§ 6. Członkowie Stowarzyszenia
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
Członków zwyczajnych,
Członków wspierających,
Członków honorowych.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna – obywatel
polski lub cudzoziemiec – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
i niepozbawiona praw publicznych, działająca na rzecz rozwoju sportu, biznesu
sportowego oraz promocji dobrych praktyk w zakresie zarządzania, marketingu
i sponsoringu.
3. Kandydat na członka zwyczajnego musi uzyskać pisemną rekomendację co najmniej ½
Członków Zarządu.
4. Członkowie zwyczajni posiadają następujące prawa:
a) Bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
b) Prawo do zgłaszania kandydatów na Członków Zarządu Stowarzyszenia oraz
kandydatów na Członków Komisji Rewizyjnej,
c) Prawo do zgłaszania wniosków i postulatów związanych z bieżącą działalnością
Stowarzyszenia,
d) Prawo do korzystania z porad i pomocy Stowarzyszenia.
5. Członkowie zwyczajni mają następujące obowiązki:
a) Czynny udział w bieżących pracach Stowarzyszenia,
b) Przestrzeganie statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
6. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia mogą być osoby prawne oraz inne jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są zainteresowane
organizacyjnym i finansowym wspieraniem bieżącej działalności Stowarzyszenia.
7. Członkowie wspierający działają za pośrednictwem swoich uprawnionych organów.
8. Członkowie wspierający mają prawo do zgłaszania wniosków i postulatów związanych
z bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
9. Członkowie wspierający mają następujące obowiązki:
a) Wspieranie organizacyjne i finansowe bieżącej działalność Stowarzyszenia,
b) Czynny udział w bieżących pracach Stowarzyszenia,
c) Przestrzeganie statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
10. Członków zwyczajnych i członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia
na podstawie pisemnego zgłoszenia. Odmowa przyjęcia wymaga pisemnego
uzasadnienia.
11. Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna – obywatel polski lub
cudzoziemiec – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
i niepozbawiona praw publicznych, zasłużona dla realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia.
12. Uchwałę o nadaniu tytułu członka honorowego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
13. Członkowie honorowi mają wszystkie uprawienia członków zwyczajnych za wyjątkiem
biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
14. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa na skutek:
1.
a)
b)
c)
2.

a) Skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu z powodu nieusprawiedliwionego
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

k)

zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres
przekraczający 3 miesiące.
Pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku rażącego działania na szkodę
Stowarzyszenia i następującego w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, która
członkostwo nadała.
Pozbawienia uchwałą Zarządu członkostwa członka wspierającego, w wyniku
niezrealizowania deklarowanych świadczeń przez członka wspierającego.
Dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu przesłanej Zarządowi
w formie pisemnej,
Wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia wskutek naruszenia postanowień statutu lub
uchwał władz stowarzyszenia,
Pozbawienia praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
Śmierci, likwidacji bądź ogłoszenia upadłości członka,
Likwidacji Stowarzyszenia.
skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu z powodu nieusprawiedliwionego
zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres
przekraczający 3 miesiące
pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku rażącego działania na szkodę
Stowarzyszenia i następującego w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, która
członkostwo nadała,
pozbawienia uchwałą Zarządu członkostwa członka wspierającego, w wyniku
nierealizowania deklarowanych świadczeń przez członka wspierającego
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 7. Władze Stowarzyszenia
1.
a)
b)
c)
2.

Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zgromadzenie,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna,
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lat.

§ 8. Walne Zgromadzenie
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia
z głosem stanowiącym oraz biernym i czynnym prawem wyborczym. Każdy członek
zwyczajny posiada jeden głos.
3. Walne Zgromadzenie może być zwoływane w trybie zwyczajnym oraz
nadzwyczajnym.

4. W trybie zwyczajnym Walne Zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze jest
zwoływane co roku.
5. Walne Zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze zwołuje Zarząd Stowarzyszenia.
6. O terminie, miejscu i porządku Walnego Zgromadzenie sprawozdawczo – wyborczego
Zarząd Stowarzyszenie informuje członków zwyczajnych w formie pisemnej lub z
wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (SMS, email) w terminie co najmniej 30 dni przed jego terminem.
7. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:
a) Na podstawie własnej uchwały,
b) Na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) Na wniosek co najmniej 2/3 liczby członków zwyczajnych.
d) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd zwołuje nie później niż jeden miesiąc od
dnia podjęcia uchwały lub wpłynięcia wniosku.
e) O terminie, miejscu i porządku nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd
informuje członków zwyczajnych w formie pisemnej w terminie 21 dni przed jego
terminem.
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatruje wyłącznie sprawy, dla których zostało
zwołane.

§ 9. Kompetencje Walnego Zgromadzenia
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
Uchwalanie statutu Stowarzyszenia oraz zmian w statucie Stowarzyszenia,
Uchwalanie programów działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej
Stowarzyszenia,
Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu,
Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
Odwołanie Zarządu na wniosek 2/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
Rozpatrywanie odwołania od decyzji Zarządu o odmowie przyjęcia do Stowarzyszenia.

§ 10. Terminy i głosowania
1. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania uchwał:
a) W pierwszym terminie przy obecności co najmniej 50% członków zwyczajnych
z prawem głosu,
b) W drugim terminie – niezależnie od ilości obecnych, pod warunkiem, że
w zawiadomieniu wskazano drugi termin zebrania przypadający co najmniej 14 dni
później niż pierwszy termin.
2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów poza
przypadkami wskazanymi w statucie.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane w głosowaniu jawnym.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach personalnych dotyczących władz
Stowarzyszenia są podejmowane w głosowaniu tajnym.
5. Na wniosek co najmniej 1/3 członków kierujący obradami zarządza głosowanie tajne.
6. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący - Koordynator do
prowadzenia bieżącej działalności Stowarzyszenia bądź wyznaczony przez niego
członek zwyczajny Stowarzyszenia.
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia są zapisywane w formie pisemnej i podpisywane
przez kierującego obradami i protokolanta.

§ 11. Zarząd
1. Zarząd składa się z co najmniej 3, a maksymalnie 11 osób, wybranych uchwałą
Walnego Zgromadzenia. Zarząd wybierany jest na 4-letnią kadencję. Ustępujący Zarząd
pełni obowiązki do czasu powołania składu Zarządu kolejnej kadencji.
2. Zarząd działa kolegialnie, a każdy jego Członek ma takie same prawa i obowiązki.
3. Zarząd wyznacza spośród swoich Członków koordynatorów poszczególnych
obowiązków statutowych. Obligatoryjnie zarząd wyznacza PrzewodniczącegoKoordynatora do prowadzenia bieżącej działalności Stowarzyszenia. Wyznaczenie
innych koordynatorów uzależnione jest od bieżących potrzeb Stowarzyszenia.
4. Przewodniczący – Koordynator wyznaczany jest uchwałą zarządu na okres jednego
roku. Ta sama osoba może zostać wyznaczona na Przewodniczącego –koordynatora
nieograniczoną liczbę razy. Osoba powołana na koordynatora pełni obowiązki do czasu
powołania kolejnej osoby.
5. Zarząd zbiera się na posiedzeniach w określonych przez siebie terminach, nie rzadziej
niż raz na kwartał. Posiedzenie Zarządu zwołuje Przewodniczący - Koordynator do
prowadzenia bieżącej działalności Stowarzyszenia lub upoważniona przez niego osoba.
O terminie, miejscu i porządku posiedzenia zwołujący informuje pozostałych Członków
zarządu w formie pisemnej lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość,
w szczególności poprzez wiadomość email, co najmniej na 7 dni przed planowanym
terminem posiedzenia.
6. Zwołania posiedzenia Zarządu może pisemnie żądać połowa Członków zarządu lub
Komisja Rewizyjna. W takim przypadku Przewodniczący-Koordynator do prowadzenia
działalności Stowarzyszenia zobligowany jest do zwołania posiedzenia Zarządu
w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
7. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności
co najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos
Przewodniczącego-Koordynatora prowadzącego bieżącą działalność stowarzyszenia
w chwili podejmowania uchwały.
8. Zarząd może podejmować uchwały poza posiedzeniami, za pomocą środków
porozumiewania się na odległość, jeśli wszyscy Członkowie zarządu zostali
powiadomieni o treści uchwały, a za jej podjęciem zagłosowała większość Członków

zarządu. Wyciąg z listą tak podjętych uchwał, ich treść w formie załączników oraz
wyszczególnienie oddanych głosów poszczególnych Członków zarządu, dołączane są
do protokołu najbliższego posiedzenia Zarządu.
9. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół zawierający co najmniej:
1) datę, miejsce oraz numer posiedzenia;
2) listę obecnych na posiedzeniu osób;
3) zatwierdzony porządek obrad;
4) stwierdzenie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia;
5) przebieg obrad;
6) streszczenie wystąpień oraz wniosków;
7) treść podjętych uchwał bądź uchwały w formie załączników;
8) podpis Przewodniczącego i osoby sporządzającej protokół
10. Członkowie Zarządu do prowadzenia bieżącej działalności Stowarzyszenia, mogą
otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
Decyzja o przyznaniu wynagrodzenia Członkowi zarządu musi zostać zaakceptowana
przez Walne Zgromadzenie Członków.
11. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może utworzyć biuro i zatrudniać
pracowników.

§ 12. Kompetencje Zarządu
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
Reprezentowanie stowarzyszenia w kontaktach zewnętrznych.
Zwoływanie Walnego Zgromadzenia.
Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia oraz składanie sprawozdań z bieżącej
działalności Stowarzyszenia.
Wykonywanie programów działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
Opracowywanie i wykonywanie budżetu.
Tworzenie oraz rozwiązywanie oddziałów oraz zespołów roboczych wspierających
bieżącą działalność Stowarzyszenia.
Powoływanie oraz likwidacja podmiotów zależnych, w tym spółek prawa handlowego.
Zarządzanie majątkiem oraz funduszami Stowarzyszenia.
Rozpatrywanie i realizacja wniosków Komisji Rewizyjnej.
Zatwierdzanie regulaminów obowiązujących wewnątrz Stowarzyszenia.
Podejmowanie decyzji o przystępowaniu i występowaniu z krajowych oraz
międzynarodowych organizacji.
Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia.
Prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia.
Nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia.

o) Zawieranie umów o pracę wraz z ustalaniem warunków zatrudnienia dla pracowników
Stowarzyszenia oraz osób współpracujących ze Stowarzyszeniem na podstawie umów
cywilnoprawnych.
§ 13. Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 Członków, w tym Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej oraz do 4 Członków Komisji Rewizyjnej.
2. Komisja Rewizyjna przynajmniej raz w roku kontroluje działalność Stowarzyszenia ze
szczególnym uwzględnieniem polityki finansowej Stowarzyszenia pod kątem jej
celowości, rzetelności i gospodarności realizowanych zadań.
3. Komisja Rewizyjna składa każdorazowo Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z
przeprowadzonych kontroli.
4. Komisja Rewizyjna przekazuje protokoły z przeprowadzonych kontroli Zarządowi
Stowarzyszenia.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo przedłożyć Zarządowi wnioski sformułowane na
podstawie przeprowadzonych kontroli oraz zażądać od Zarządu wyjaśnień oraz
usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
6. Komisja Rewizyjna ma wyłączne prawo do złożenia wniosku o udzielenie absolutorium
ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia.
7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upełnomocniony przez Przewodniczącego
Członek Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu
Stowarzyszenia z głosem doradczym.
8. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu
Stowarzyszenia lub członkami zarządów jednostek powoływanych przez
Stowarzyszenie.
9. Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są indywidualnie przez Walne
Zgromadzenie na czteroletnią kadencję.
10. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów. Komisja
może podejmować uchwały tylko przy jednoczesnej obecności wszystkich członków
tego organu.

§ 14. Wybory
1. Wybory do Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej odbywają się podczas
Walnego Zgromadzenia.
2. Każdy zwyczajny członek Stowarzyszenia może zgłosić kandydatów na Członków
Zarządu.
3. Członków zarządu wybiera się indywidualnie, w głosowaniu tajnym, zwykłą
większością głosów.
4. W przypadku rezygnacji lub niezdolności Członka zarządu, Walne Zgromadzenie ma
prawo dokooptować innych członków zwyczajnych do Zarządu Stowarzyszenia.
5. Kandydata na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Członków Komisji Rewizyjnej
zgłaszają członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

6. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Członków Komisji Rewizyjnej wybiera się
indywidualnie, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
7. W przypadku rezygnacji lub niezdolności Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Walne Zgromadzenie ma prawo dokooptować innych członków zwyczajnych do
Komisji Rewizyjnej.
8. W trakcie kadencji Zarząd Stowarzyszenia jako całość może być odwołany na wniosek
2/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w głosowaniu tajnym, większością 2/3
głosów.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 15. Stan majątkowy
1. Na majątek stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości oraz gromadzone
środki finansowe.

§ 16. Środki finansowe
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Na gromadzone środki finansowe Stowarzyszenia składają się:
Opłaty wpisowe i składki członkowskie.
Dotacje i darowizny.
Dochody z działalności statutowej.
Dochody z działalności gospodarczej.
Dochody z ruchomości, nieruchomości i praw należących do Stowarzyszenia.
Korzyści z ofiarności publicznej, sponsoring, fundraising.
Środki publiczne krajowe, Unii Europejskiej, międzynarodowe.

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do 10 dnia każdego miesiąca. Nowo
przyjęci członkowie wpłacają składki, według zasad określonych przez Zarząd, w ciągu
4 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących
i korzystać z osiąganych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie
z obowiązującymi przepisami
5. O ile ofiarodawcy nie określili celu, wpływy pochodzące z przekazywanych
Stowarzyszeniu środków, w tym zwłaszcza dotacji, subwencji, darowizn, spadków,
zapisów, sponsoringu i innych mogą być użyte na realizację każdego z celów
statutowych Stowarzyszenia.

Rozdział VI
Wyróżnienia i kary

§ 17.
1. Za aktywny udział w realizacji zadań i celów Stowarzyszenia przyznawane są
wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez
Zarząd.

§ 18.
1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Stowarzyszenia, Zarządowi zgodnie
z regulaminem przysługuje prawo wymierzania następujących kar:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy.
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo
odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia
stosownej uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 19. Reprezentacja w przypadku dyspozycji majątkowej
1. Do reprezentowania Stowarzyszenia, składania oświadczeń woli w zakresie praw i
obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów, pism,
dokumentów i zaciągania zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie
dwóch członków Zarządu.

§ 20. Odpowiedzialność
1. Za zobowiązania finansowe Stowarzyszenie odpowiada wyłącznie swoim majątkiem.

§ 21. Rok podatkowy
1. Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 22. Zmiana statutu Stowarzyszenia
1. Uchwały w sprawie zmian w obowiązującym statucie podejmuje Walne Zgromadzenie
większością 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu. Każda zmiana
w statucie wymaga rejestracji w sądzie.

§ 23. Rozwiązanie Stowarzyszenia
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej
większością 3/5 głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu przy obecności
co najmniej 3/5 uprawnionych do głosowania.

§ 24. Regulacja pozostałych kwestii
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy
ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

§ 25. Wejście w życie
1. Statut wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd.
2. W stosunkach wewnętrznych statut obowiązuje od momentu jego uchwalenia przez
Walne Zgromadzenie.

