
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

S T A T U T 
 

Stowarzyszenia  Ułanów  Karpackich 
 
 
 
 
 

Stowarzyszenie jest organizacją środowiskową, zrzeszającą kombatantów Pułku Ułanów 

Karpackich, byłych żołnierzy: 73 Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich, Batalionów 

Czołgów Ułanów Karpackich 5 Kresowej Brygady Zmechanizowanej i 3 Brygady 

Zmechanizowanej Legionów, inne osoby jednostek organizacyjnych,  instytucji kultywujących 

chlubne tradycje Pułki Ułanów Karpackich oraz członków ich rodzin i sympatyków. 
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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

 
STOWARZYSZENIE UŁANÓW KARPACKICH zwane dalej Stowarzyszeniem uzyskuje 
osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru stowarzyszeń. 

§ 2 

 
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 

§ 3 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej zaś siedziba władz 
mieści się w Poznaniu. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może 
prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 4 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia 
działalności statutowej może zatrudniać pracowników.  

§ 5 

Stowarzyszenie może posługiwać  się emblematem wyróżniającym je spośród innych organizacji 
oraz używać pieczęci, druków firmowych, a także wydawać własne wydawnictwa. 

§ 6 

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych w celu realizacji 
zadań statutowych. 

Rozdział II 

Cele i sposoby działania 

§ 7 

Celami Stowarzyszenia są: 
 

1. Integracja środowiskowa kombatantów Pułku Ułanów Karpackich, byłych żołnierzy:  
73 Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich, Batalionów Czołgów Ułanów 
Karpackich 5 Kresowej Brygady Zmechanizowanej i 3 Brygady Zmechanizowanej 
Legionów, inne osoby jednostek organizacyjnych,  instytucji kultywujących chlubne 
tradycje Pułku Ułanów Karpackich oraz członków ich rodzin i sympatyków. Prowadzenie 
działalności związanej z kultywowaniem tradycji Pułku Ułanów Karpackich; 

2. Utrwalanie w pamięci narodowej, a zwłaszcza wśród młodego pokolenia historii  
oraz bohaterstwa żołnierzy Pułku Ułanów Karpackich; 
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3. Propagowanie postaw patriotycznych, sprzyjających obronności oraz pogłębiających 
wiedzę historyczną o Wojsku Polskim; 

4. Stała współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej - jego instytucjami  
a w szczególności z jednostkami wojskowymi, szkołami, drużynami harcerskimi  
oraz instytucjami kontynuującymi tradycje Pułku Ułanów Karpackich; 

5. Gromadzenie i ochrona pamiątek związanych z działaniem Pułku Ułanów Karpackich  
i jednostek kultywujących jego tradycje.; 

§ 8 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. Udział członków Stowarzyszenia w kształtowaniu postaw patriotycznych  
i obronnych społeczeństwa; 

2. Zajmowanie stanowisk w ważnych sprawach publicznych stanowiących przedmiot 
statutowych zainteresowań Stowarzyszenia; 

3. Organizowanie uroczystości oraz zapewnienie udziału członków Stowarzyszenia  
w obchodach świąt wojskowych i państwowych oraz rocznic historycznych w kraju  
i za granicą; 

4. Organizowanie imprez integrujących środowisko, uroczystych jubileuszy, podróży wojskowo-
historycznych oraz udział w sympozjach i konferencjach naukowych poświęconych historii  
i tradycji oręża polskiego; 

5. Współdziałanie z innymi organizacjami i stowarzyszeniami w realizacji celów statutowych; 
6. Publicystyczną działalność w środkach masowego przekazu w sprawach związanych  

z działalnością statutową; 
7. Udzielanie pomocy i doradztwa prawnego członkom Stowarzyszenia. 
8. Tworzenia i gromadzenia funduszy na cele statutowe; 
9. Umacnianie koleżeńskich więzi członków i sympatyków Stowarzyszenia. 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 9 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

§ 10 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1) członków zwyczajnych, 
2) członków wspierających. 

§ 11 

 
1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski posiadający pełną zdolność do czynności 

prawnych a także cudzoziemiec, który jest kombatantem Pułku Ułanów Karpackich,  
był żołnierzem 73 Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich lub Batalionów Czołgów 
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Ułanów Karpackich, 5 Kresowej Brygady Zmechanizowanej, jest lub był żołnierzem Batalionów 
Czołgów Ułanów Karpackich 3 Brygady Zmechanizowanej Legionów.  

2. Członkiem zwyczajnym może być również osoba fizyczna, która jest członkiem rodziny 
żołnierza jednostki wymienionej w pkt. 1  lub będąca sympatykiem historii i tradycji Pułku 
Ułanów Karpackich. 

3. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd w formie 
uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. 

4. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia zainteresowanemu 
przysługuje prawo odwołania się do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w terminie 14 dni  
od jej doręczenia. 

§ 12 

1. Członek zwyczajny ma prawo do:  

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, 
2) wypowiadania się we wszystkich sprawach omawianych na zebraniach, dokonywania 

oceny działalności Stowarzyszenia, jego władz  i  członków; 
3) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia, 
4) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia  

w sprawach członkowskich, 
5) korzystać z majątku stowarzyszenia na uzgodnionych zasadach, 
6) korzystać ze świadczeń wynikających z działalności stowarzyszenia, 
7) Noszenia odznak i symboli Stowarzyszenia Ułanów Karpackich, 
8) Współdecydowanie o programie działania Stowarzyszenia poprzez uczestniczenie  

w podejmowaniu stosownych uchwał i występowania z inicjatywą uchwałodawczą. 

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:  

1) aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów  
i programu, 

2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,  
3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, 
4) przyczyniać się do wzrostu, roli i znaczenia Stowarzyszenia, 
5) dbać o godność i honor Stowarzyszenia Ułanów Karpackich, 

§ 13 

1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, ma prawo: 

1) brać udział w pracach stowarzyszenia i używać jego znaku i odznaczeń na prawach 
określonych przez Zarząd, 

2) korzystać z opinii i rekomendacji stowarzyszenia. 

2. Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych 
władzach Stowarzyszenia. 

3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 12 ust. 2 pkt. 2, 4, 5. 
4. Członek wspierający zobowiązany jest realizować zadeklarowane świadczenia na rzecz 

stowarzyszenia. 
5. O przyjęciu danej osoby w poczet członków wspierających decyduje Zarząd w formie 

uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. 
6. Od odmowy przyjęcia w poczet członków wspierających Stowarzyszenia 

zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia  
w terminie 14 dni od jej doręczenia. 
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§ 14 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1) Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej Zarządowi  
na piśmie; 

2) Śmierci członka; 
3) Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną; 
4) Uchwały Zarządu w razie nieusprawiedliwionego zalegania ze składką członkowską  

przez jeden rok lub niewywiązywania się z działalności statutowej; 
5) Wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu 

Koleżeńskiego, w wypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał  
i regulaminów, działania na szkodę Stowarzyszenia lub na skutek pozbawienia 
członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego; 

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 3 Zarząd, a w przypadkach określonych w ust.1  
pkt. 4 i 5 Sąd Koleżeński zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu  
lub wykluczeniu, wskazując jednocześnie organ uprawniony do rozpatrzenia odwołania 
oraz termin złożenia odwołania. Uchwały oraz orzeczenia w wyżej określonych sprawach 
mogą być zaskarżone w terminie trzydziestu dni od daty ich doręczenia. 

3. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo zwyczajne  
lub wspierające na podstawie ust. 1 pkt. 3, następuje na podstawie uchwały Zarządu. 

 

Rozdział IV 

Organy Stowarzyszenia 

§ 15 

 
1. Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków, 
2) Zarząd Stowarzyszenia, 
3) Komisja Rewizyjna, 
4) Sąd Koleżeński. 

§ 16 

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa 
się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego 
Zebrania Członków, przy czym kadencja pierwszego Zarządu trwa do dnia odbycia 
pierwszego Walnego Zebrania Członków po zarejestrowaniu Stowarzyszenia, na którym 
wybrany zostanie nowy Zarząd na czteroletnią kadencję. 

2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą 
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych 
członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej. 

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną 
większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków 
(kworum), chyba że statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja 
Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym. 
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§ 17 

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie 
kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów  
na nieobsadzone stanowisko. 

Walne Zebranie Członków 

§ 18 

 
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni, 
2) z głosem doradczym - członkowie wspierający. 

§ 19 

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku. 
3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca,  

sekretarz, członkowie. 
5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną 

większością obecnych członków na okres jednego roku spośród członków 
Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu. 

6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania 
Członków. 

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach: 

1) Zarząd, 
2) Komisja Rewizyjna, 
3) 30% członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

8. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia 
członków co najmniej na trzydzieści dni przed terminem zebrania. 

9. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają większością głosów przy obecności: 

1) w pierwszym terminie - co najmniej połowy upoważnionych do głosowania członków; 
2) w drugim terminie – minimum 30 minut po pierwszym - bez względu na liczbę osób 

upoważnionych do głosowania. 

§ 20 

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:  

1) Uchwalanie statutu i jego zmian; 
2) Uchwalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia; 
3) Uchwalenie regulaminów niezastrzeżonych do właściwości innych władz 

Stowarzyszenia; 
4) Wybór i odwołanie Prezesa oraz członków władz Stowarzyszenia; 
5) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia; 
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6) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej  
i  Sądu Koleżeńskiego oraz podejmowanie uchwał; 

7) Udzielania lub odmówienia udzielenia absolutorium ustępującym władzom,  
na wniosek  Komisji Rewizyjnej; 

8) Określanie wysokości opłaty wpisowej i składki członkowskiej; 
9) Podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia; 
10) Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady; 
11) Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku. 

Zarząd 

§ 21 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego 
Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym 
Zebraniem Członków. 

2. W skład Zarządu  wchodzi Prezes Zarządu oraz 3 członków wybieranych przez Walne 
Zebranie Członków, które jednocześnie wskazuje Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.  
Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd  wybiera ze swego grona Wiceprezesa, 
Sekretarza i Skarbnika.  

3. Prezes Zarządu, Wiceprezes, Sekretarz i Skarbnik  stanowią Prezydium Zarządu. 
4. Prezes Zarządu Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu. 
5. Zasady i tryb działania Zarządu i jego Prezydium ustala regulamin uchwalony  

przez Zarząd. 
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy na rok. 
7. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa Zarządu funkcję  

tę obejmuje Wiceprezes. 

§ 22 

1. Do obowiązków Zarządu należy: 

1) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia; 
2) Realizacja programu i celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego 

Zebrania Stowarzyszenia; 
3) Określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia; 
4) Uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie 

rocznych sprawozdań z działalności; 
5) Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i zatwierdzanie rocznych sprawozdań 

finansowych; 
6) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz; 
7) Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia; 
8) Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego  

i ruchomego Stowarzyszenia; 
9) Uchwalanie regulaminu określonego przepisami szczegółowymi statutu; 
10) Podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych  

i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia  
do tych organizacji i na imprezy zagraniczne; 

11) Zawieranie porozumień o współpracy z organami administracyjnymi i władzami 
naczelnymi innych organizacji; 

12) Występowanie z wnioskiem do Sądu Koleżeńskiego o ukaranie pełniącego funkcję  
we władzach Stowarzyszenia członka, który popełnił przewinienie; 
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13) Wykonywanie zadań powierzonych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia. 

2. Uchwały w sprawach określonych w ust. 1 pkt 6, 11 wymagają większości 2/3 głosów. 
3. Od uchwał Zarządu w sprawach określonych w ust. 1 pkt 6, i 11 przysługuje prawo 

odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty 
otrzymania uchwały Zarządu  - za jego pośrednictwem. Odwołanie rozpatrywane  
jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. 

§ 23 

Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/2 ogólnej 
liczby członków Zarządu  w terminie 21 dni od daty zgłoszenia wniosku. 

§ 24 

W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezydium Zarządu kieruje pracami Stowarzyszenia 
zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd. 

§ 25 

Do obowiązków Prezydium Zarządu  w szczególności należy: 

1) Wykonywanie uchwał Zarządu; 
2) Przygotowanie projektów planów działania i preliminarzy budżetowych Stowarzyszenia; 
3) Powoływanie zespołów (komisji) o charakterze doraźnym i opiniodawczym; 
4) Powiadomienie na najbliższym posiedzeniu Zarządu o podjętych uchwałach. 

Komisja Rewizyjna 

§ 26 

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli  
nad jego działalnością, odpowiadającym za swoją działalność przed Walnym Zebraniem 
Członków.  

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają  
ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza. 

§ 27 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

1) Przeprowadzanie przynajmniej raz na rok kontroli działalności merytorycznej i  finansowej 
Stowarzyszenia, z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności  
z przepisami statutu i uchwałami władz. Kontrola ta nie obejmuje działania Sądu 
Koleżeńskiego; 

2) Przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami; 
3) Prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Stowarzyszenia w razie nie zwołania go  

przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym przez statut, a także prawo żądania 
zwołania posiedzenia Zarządu; 

4) Prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu celem omówienia uwag, 
wniosków i zaleceń, wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Posiedzenie 
Zarządu w takim wypadku powinno się odbyć nie później niż 21 dni od daty złożenia 
wniosku (żądania); 
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5) Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia ze swej działalności  
oraz zgłaszanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom 
Stowarzyszenia bądź każdemu członkowi oddzielnie. 

6) Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich 
szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień, dotyczących kontrolowanych spraw. 

§ 28 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach 
Zarządu Stowarzyszenia i jego Prezydium. 

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

Sąd Koleżeński Stowarzyszenia 

§ 29 

Sąd Koleżeński jest organem Stowarzyszenia odpowiadającą za swoją działalność przed Walnym 

Zebraniem Stowarzyszenia, powołanym do: 

1. rozpatrywania i rozstrzygania spraw związanych z naruszeniem przez członków 
postanowień statutu, uchwał władz lub działaniem na szkodę Stowarzyszenia; 

2. rozstrzygania sporów i zatargów wynikłych między członkami Stowarzyszenia; 
3. rozpatrywania spraw wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną  w odniesieniu do osób 

pełniących funkcje we władzach Stowarzyszenia; 
4. orzekania w kwestiach zgodności ze statutem wewnętrznych przepisów i decyzji władz 

Stowarzyszenia; 
5. uchwalania regulaminów określających tryb i zasady działania sądu w Stowarzyszeniu; 
6. rozpoznawania i rozstrzygania sporów między członkami a władzami Stowarzyszenia; 

§ 30 

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu 
wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 

2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach 
Stowarzyszenia. 

3. Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie 
Stowarzyszenia. 

§ 31 

1. Sąd Koleżeński Stowarzyszenia orzeka w składzie trzyosobowym. Zespołem rozpatrującym 
sprawy kieruje przewodniczący. 

2. Odwołanie od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia rozpoznaje Walne Zebranie 
Członków Stowarzyszenia. 

3. Postępowania przed Sądem Koleżeńskim toczą się na zasadzie równości stron,  
z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania do Walnego Zebrania 
Stowarzyszenia. 

4. Podstawę wydania orzeczenia może stanowić wyłącznie całokształt okoliczności 
ujawnionych w postępowaniu przed Sądem Koleżeńskim Stowarzyszenia. 

5. Rozstrzygnięcia Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia wydawane są w formie orzeczenia. 
6. Członek Stowarzyszenia nie może być ukarany po upływie roku od otrzymania 

wiadomości o dopuszczeniu się przez niego naruszenia statutu lub uchwał władz 
Stowarzyszenia. 
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7. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu   
i Komisji Rewizyjnej - z głosem doradczym. 

§ 32 

Sąd Koleżeński Stowarzyszenia może wymierzać następujące kary: 

1. upomnienie; 
2. naganę; 
3. zawieszenie w prawach członka na okres od 2 do 12 miesięcy; 
4. wykluczenie ze Stowarzyszenia. 

Rozdział V 

Majątek i fundusze 

§ 33 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze oraz prawa. 

§ 34 

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:  

1) opłaty wpisowe i składki członkowskie,  
2) darowizny, zapisy i spadki,  
3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności, 

dochody z majątku Stowarzyszenia) 
4) dochody z ofiarności publicznej, 
5) dochody z nieruchomości i ruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych, 

stanowiących własność lub będących w użytkowaniu stowarzyszenia, 
6) dotacje 

2. Środki pieniężne, niezależnie od ich źródeł pochodzenia, mogą być przechowywane 
wyłącznie w banku na koncie Stowarzyszenia. 

3. Wpłaty gotówkowe powinny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej 
przekazane na konto bankowe. Prezydium Zarządu dysponuje zaliczkami na finansowanie 
bieżących zobowiązań Stowarzyszenia. 

4. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo 
przyjmowani członkowie Stowarzyszenia wpłacają wpisowe a składki członkowskie  
po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków. 

5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

§ 35 

Dla ważności oświadczeń woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków 
majątkowych Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj Członkowie 
Zarządu działający łącznie. 
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Rozdział VI 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

§ 36 

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia 
przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów,  
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.  

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa 
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.  

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych  
w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi 
zmianami). 
 

 


