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ROZDZIAŁ I 

 Postanowienia ogólne 

§1. 

1. Stowarzyszenie  „Córy Kultury“ działa na podstawie przepisów ustawy 

„Prawo o stowarzyszeniach” z dn. 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 1984 r. nr 104 z                  
późniejszymi zmianami), posiada osobowość prawną, a w zakresie        
nieuregulowanym wskazaną ustawą na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia          
1964. Kodeks cywilny.  (Dz. U. 2019, poz. 1945 wraz z późn. zm.) 
  

2. Nazwa Stowarzyszenia może być tłumaczona na inne języki. 
 

§2. 

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony. 

§3. 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej      
Polskiej i wszystkie kraje świata, jeśli występowanie na ich terenie nie jest            
ograniczone przez prawo oraz umowy międzynarodowe, w których Polska         
występuje jako strona. 
  

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk.  
 

§4. 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych 
organizacji o podobnych celach działania, o ile nie narusza to zasad i celów 
statutowych. 



§5. 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy członków. Do prowadzenia         
działalności Statutowej może zatrudniać pracowników zarówno na podstawie umów         
cywilnoprawnych jak i na podstawie umowy o pracę. 

§6. 

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność oraz pożytku        
publicznego. 

§7. 

Stowarzyszenie może używać pieczęci i znaku graficznego zgodnie z przepisami          
powszechnie obowiązującymi. 

 

ROZDZIAŁ II 

Cele i formy realizacji 

§8. 

Stowarzyszenie jest powołane dla prowadzenia wszechstronnej działalności w        
zakresie rozwoju szeroko pojętej kultury, sztuki, edukacji i sportu oraz ochrony dóbr            
dziedzictwa narodowego. 

Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Propagowanie i rozwój twórczości artystycznej: tańca, teatru, malarstwa,        
rzeźby, muzyki, fotografii, pisarstwa, filmu, oraz pozostałych sztuk pięknych i          
dziedzin aktywności artystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem tańca       
współczesnego, teatru, teatru tańca, sztuk performatywnych i wizualnych. 
 

2. Stwarzanie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy        
specjalistami i przedstawicielami różnych dziedzin sztuki m.in.: teatru, tańca,         
muzyki, sztuk wizualnych, literatury, performansu, a także nauk        
humanistycznych i społecznych takich jak: pedagogika, socjologia,       
antropologia; czy nauk medycznych i przyrodniczych m.in.: psychologii,        
psychiatrii, dietetyki, medycyny, rehabilitacji, fizjoterapii.  

3. Wspieranie amatorskiego i profesjonalnego rozwoju polskich artystów poprzez        
tworzenie miejsc, przestrzeni, sytuacji, przeznaczonych do aktywności       
twórczej, wymiany artystycznej. 

4. Promowanie polskiej sztuki oraz jej twórców w Polsce i za granicą;          
nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzynarodowych z organizacjami       



działającymi w zakresie tańca i teatru; wymiana międzynarodowych        
doświadczeń.  

5. Popularyzacja, upowszechnianie sztuki, w tym sztuki niszowej,       
niekomercyjnej. 

6. Działanie na rzecz szeroko pojętej edukacji artystycznej i kulturalnej,         
przygotowanie do świadomego odbioru sztuki. 
 

7. Edukacja w zakresie profilaktyki zdrowotnej; promocja zdrowego stylu życia,         
kultury fizycznej, sportu i aktywnego wypoczynku. 

8. Wspieranie działań artystycznych i rozwoju założycieli oraz członków        
Stowarzyszenia. 

9. Organizowanie, wspieranie i koordynowanie inicjatyw, projektów: kulturalnych,       
artystycznych, edukacyjnych, sportowych, naukowych i społecznych. 

10.Rozwijanie wszelkich form twórczości artystycznej oraz zachowań twórczych u         
dzieci, młodzieży,dorosłych, osób starszych i seniorów.  

 

11. Wyrównywanie szans w rozwoju artystycznym i kulturalnym dzieci i młodzieży          
ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, z utrudnionym       
dostępem do kultury, z trudną sytuacją materialną. 

12.Włączanie w aktywne formy integracji osób starszych i niepełnosprawnych. 

13. Powoływanie, wspieranie i prowadzenie inicjatyw lokalnych na rzecz: kultury,          
sztuki, tradycji i historii regionalnej; aktywizacja lokalnego środowiska        
kulturalnego poprzez organizowanie otwartych lekcji tańca, warsztatów,       
spotkań oraz wydarzeń edukacyjnych i wspólnych projektów. 

14. Działalność charytatywna; promocja i organizacja wolontariatu. 

15. Działania na rzecz ochrony środowiska. 
 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. Produkcję , organizację, koordynację, wspomaganie i finansowanie projektów        
teatralnych, tanecznych, filmowych, literackich, performatywnych, pokazów,      
audycji, plenerów, koncertów, wystaw, wernisaży oraz innych imprez        
kulturalnych. 

2. Działalność zespołu założycieli: produkcja, promocja, organizacja i realizacja        
spektakli i projektów z zakresu różnych form sztuki, ze szczególnym          
uwzględnieniem teatru tańca, sztuk wizualnych i performatywnych; promocja        
tych dziedzin sztuki w Polsce i za granicą. 
  



3. Prowadzenie działalności w zakresie edukacji artystycznej,     
organizowanie warsztatów, szkoleń, wykładów, debat, seminariów, spotkań,       
projekcji poszerzających wiedzę na temat historii i teorii różnych dziedzin          
sztuki. Inicjowanie dyskusji publicznej na temat kultury, edukacji, sztuki oraz          
działań twórczych.  
  

4. Tworzenie miejsc wymiany kulturalnej, ośrodków działań twórczych,       
umożliwiających prezentację działań artystycznych i dzieł sztuki. 
 

5. Realizację projektów artystycznych site specific, czyli działań związanych z         
konkretnym miejscem,realizowanych w celach promocyjnych, edukacyjnych i       
upamiętnienia. 
  

6. Tworzenie i koordynowanie projektów umożliwiających rozwój młodym       
artystom, zdobywanie doświadczenia, również poprzez współpracę z       
uznanymi twórcami. 

7. Organizację, wspieranie i prowadzenie procesowych działań artystycznych na        
rzecz nowych form ekspresji twórczej. 

8. Nagradzanie, dotowanie i finansowanie osób działających na rzecz       
sztuki, w tym sztuki niekomercyjnej.  

9. Nawiązywanie partnerstwa krajowego i międzynarodowego z artystami i        
instytucjami kultury; wspieranie artystów w wyjazdach na festiwale,        
rezydencje, konkursy. 
  

10. Prowadzenie działalności promocyjnej, informacyjnej i kulturalnej przy      
wykorzystaniu internetu oraz innych sieci multimedialnych związanych ze        
sztuką współczesną i szeroko rozumianą kulturą wizualną. 
  

 

                                                        §9. 

1. Wskazane w § 8 niniejszego Statutu cele będą realizowane w szczególności           
na rzecz społeczności lokalnych Aglomeracji Trójmiasta. 

2. Realizacja celów Statutowych ma odbywać się we współpracy z         
organizacjami, instytucjami, urzędami, fundacjami, stowarzyszeniami,     
programami i osobami, których cele i zainteresowania są zbieżne lub podobne           
do Stowarzyszenia. 

 
§10. 



1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność odpłatną i        
nieodpłatną pożytku publicznego. Dochód z odpłatnej działalności pożytku        
publicznego służy wyłącznie realizacji zadań statutowych stowarzyszenia. 

2. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku       
publicznego w całkowitym zakresie wskazanym w § 8. 

 

 

 

ROZDZIAŁ III 

Członkowie Stowarzyszenia ich prawa i obowiązki 

§11. 

1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy, kto wyrazi wolę aktywnego         
realizowania jego celów w ramach jego struktur organizacyjnych. Przyjęcia         
nowych członków dokonuje Zarząd na wniosek zainteresowanego poparty        
rekomendacją min. 2 członków Stowarzyszenia. Przyjęcie nowego członka        
przez Zarząd odbywa się nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty             
złożenia deklaracji. 

2. Członkami mogą zostać także cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania         
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Stowarzyszenie wyróżnia następujących członków: 
1. członek zwyczajny; 
2. członek wspierający; 
3. członek honorowy. 

4. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca        
pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych. 

5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub        
fizyczna, która chce wspierać statutową działalność Stowarzyszenia, między        
innymi poprzez zadeklarowanie konkretnej pomocy finansowej, rzeczowej lub        
organizacyjnej. Ponadto członkiem wspierającym może zostać, za zgodą        
rodziców lub opiekunów, osoba niepełnoletnia. Osoba prawna może zostać         
jedynie członkiem wspierającym, działa ona w Stowarzyszeniu przez swojego         
przedstawiciela. Zatwierdzenia nowego członka wspierającego dokonuje      
Zarząd nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji. 

6. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba szczególnie       
zasłużona dla Stowarzyszenia, która przyjmie jego honorowe członkostwo,        
nadawane przez Walne Zebranie na wniosek minimum 2 członków. 

7. Utrata członkostwa może nastąpić: 
1. W wyniku dobrowolnej rezygnacji z uczestnictwa w działaniach        

Stowarzyszenia, za zgodą Zarządu po rozliczeniu się z wcześniejszych         
zobowiązań; 



2. Na mocy decyzji Zarządu, z powodu braku aktywności w realizacji          
celów czy nie wywiązywania się z obowiązków lub rażącego naruszenia          
zasad statutowych. Od tej decyzji przysługuje odwołanie, które musi         
być rozpatrzone przez pierwsze Walne Zebranie po wydaniu decyzji         
przez Zarząd. 

3. Z powodu orzeczonego przez Sąd powszechny ubezwłasnowolnienia       
całkowitego lub śmierci członka. 

§12. 

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do: 
1. Podejmowania indywidualnych lub grupowych działań i inicjatyw       

zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia; 
2. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia; 
3. Udziału w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym; 
4. Zgłaszania wniosków, opinii i postulatów dotyczących działalności       

Stowarzyszenia; 
5. Korzystania ze sprzętów, pomieszczeń i majątku zgromadzonego przez        

Stowarzyszenie w celu realizacji celów statutowych; 
6. Bezpłatnego uczestnictwa we wszystkich projektach realizowanych      

przez Stowarzyszenie, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej; 
7. Otrzymywania od Zarządu pełnomocnictw w sprawach reprezentacji       

Stowarzyszenia. 
2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani do: 

1. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz       
Stowarzyszenia; 

2. Regularnego opłacania składek członkowskich; 
3. Uczestnictwa w Walnym Zebraniu członków; 
4. Aktywnego działania na rzecz Stowarzyszenia; 
5. Koordynowania i konsultowania z Zarządem podejmowanych w ramach        

Stowarzyszenia aktywności. 

§13. 

1. Członkowie wspierający Stowarzyszenia mają prawo do: 
1. Uczestnictwa w Walnym Zebraniu z głosem doradczym; 
2. Zgłaszania wniosków, opinii i postulatów dotyczących działalności 

Stowarzyszenia; 
3. Podejmowania działań na rzecz Stowarzyszenia; 
4. Uczestnictwa we wszystkich projektach realizowanych przez 

Stowarzyszenie bezpłatnie, chyba że Walne Zebranie postanowi 
inaczej. 

2. Członkowie wspierający są zobowiązani do: 
1. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz 

Stowarzyszenia; 



2. Regularnego opłacania składek członkowskich, chyba że Walne 
Zebranie postanowi inaczej. 

§14. 

1. Członkowie honorowi Stowarzyszenia mają prawo do: 
1. Uczestnictwa w Walnym Zebraniu z głosem doradczym; 
2. Zgłaszania wniosków, opinii i postulatów dotyczących działalności 

Stowarzyszenia. 
2. Członkowie honorowi Stowarzyszenia są zobowiązani do: 

1. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz 
Stowarzyszenia. 

§15. 

Zmiana statusu członka Stowarzyszenia (z członka wspierającego na członka 
zwyczajnego lub odwrotnie) wymaga złożenia wniosku przez zainteresowanego, a 
następnie przyjęcia go przez Zarząd. 

  

ROZDZIAŁ IV 

 Władze Stowarzyszenia 

§16. 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (zwane dalej „Walnym 

Zebraniem”) 
2. Zarząd Stowarzyszenia (zwany dalej „Zarządem”) 
3. Komisja Rewizyjna 

2. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się co trzy lata, w 
głosowaniu tajnym w obecności ponad połowy uprawnionych członków 
(quorum), zwykłą większością głosów. 

1. W przypadku braku wymaganego quorum Zarząd może podjąć decyzję 
o zwołaniu Walnego Zebrania w drugim terminie, wyznaczonym w tym 
samym dniu, 30 min później od zakończenia pierwszego. W takim 
wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu 
na ilość obecnych członków. 

3. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz 
w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród 
członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych 
członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. 



W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów 
uzupełniających. 

§17. 

Walne Zebranie 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2. Walne Zebranie Członków może być: 

1. Zwyczajne; 
2. Nadzwyczajne. 

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i 
co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: 
1. Z własnej inicjatywy; 
2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej; 
3. Na wniosek co najmniej czterech członków Stowarzyszenia, z 

uzasadnionej potrzeby. 
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 

trzech tygodni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad 
sprawami, dla których zostało zwołane. 

6. Każde Walne Zebranie zwoływane jest drogą mailową z przynajmniej 
dwutygodniowym wyprzedzeniem. Wraz z informacją o dacie i miejscu, 
wszyscy członkowie dostają wstępny porządek obrad Zebrania. 

7. Każdorazowo na początku Walnego Zebrania wybierany jest Protokolant oraz 
Przewodniczący Zebrania, do którego obowiązków należy pilnowanie 
porządku obrad, sporządzanie listy obecności, udzielanie głosu. 

8. Walne Zebranie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością 
głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do 
głosowania. 

9. Głosowanie nad uchwałami może odbywać się za pomocą środków 
porozumiewania się na odległość. Tę formę uczestnictwa w Walnym Zebraniu 
będzie regulował odrębny regulamin. 

10.Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 
1. Ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia w tym 

szczegółowego określenia celów i sposobów realizacji oraz pozyskania 
środków finansowych; 

2. Uchwalanie Statutu i jego zmian; 
3. Wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
4. Decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi; 
5. Ustalenie wysokości składek członkowskich; 
6. Uchwalanie zakresu nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku 

publicznego; 
7. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych 

Stowarzyszenia; 
8. Nadawanie i odbieranie honorowego członkostwa Stowarzyszenia; 
9. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu 

jego majątku. 



10.Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do 
kompetencji innych władz Stowarzyszenia 

§18. 

Zarząd 

1. Zarząd jest władzą wykonawczą Stowarzyszenia, wybieraną co trzy lata przez 
Walne Zebranie w głosowaniu tajnym. 

2. Liczbę członków Zarządu każdorazowo określa Walne Zebranie (od 2 do 5 
osób). 

3. Zarząd na pierwszym zebraniu decyduje o podziale obowiązków. W tym 
wybiera spośród siebie Prezesa. 

4. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej 
liczby głosów za i przeciw podejmowanej uchwale, Prezes Zarządu głosuje 
ostatni i ma głos przeważający 

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z potrzebami, nie rzadziej, niż raz 
na kwartał, mogą być zwoływane przez każdego z jego członków lub na 
wniosek Komisji Rewizyjnej w terminie nie dłuższym niż trzy tygodnie od 
wniosku. 

6. W imieniu Zarządu zobowiązania i czynności reprezentacyjne podejmuje 2 
jego członków łącznie. 

7. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo z winy umyślnej. 

8. Do zakresu działania Zarządu należy: 
1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem 

działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami Statutowymi; 
2. Uchwalanie i realizacja rocznych planów działalności oraz budżetu; 
3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego 

imieniu; 
4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia; 
5. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku 

nieruchomego i ruchomego; 
6. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań oraz 

przeznaczania dochodu i innych wpływów; 
7. Zwoływanie Walnego Zebrania i poinformowanie o jego terminie 

członków Stowarzyszenia (na 2 tygodnie wcześniej); 
8. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania 

członków zwyczajnych i wspierających; 
9. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu; 
10.Zwalnianie z obowiązków statutowych członków Stowarzyszenia na 

pisemną prośbę w szczególnych przypadkach; 
11.Zatrudnianie pracowników Stowarzyszenia i ustalanie ich wynagrodzeń; 
12.Prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia; 
13.Udzielanie pełnomocnictw członkom Stowarzyszenia; 
14.Sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z 

działalności Stowarzyszenia; 



15.Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle 
działalności Stowarzyszenia. 

§19. 

Komisja rewizyjna 

1. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli pracy 
Zarządu oraz całokształtu działalności Stowarzyszenia, w szczególności 
gospodarki finansowej. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków wybieranych przez Walne 
Zebranie co 2 lata. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 
1. Nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia; 
2. Nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunkach 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia; 
3. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy 

umyślnej; 
4. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej 

jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Komisji 
Rewizyjnej. 

4. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 
1. Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania oraz prawo zwołania 

posiedzenia Zarządu; 
2. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi na Walnym 

Zebraniu; 
3. Żądanie od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów 

dotyczących działalności Stowarzyszenia; 
4. Żądanie od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych 

wyjaśnień; 
5. Zgłaszanie do Zarządu wniosków z kontroli i żądanie wyjaśnień; 
6. Przeprowadzanie przynajmniej raz do roku kontroli działalności 

Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych. 

  

ROZDZIAŁ V 

Gospodarka finansowa i majątkowa 

§20. 

1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się: 
1. Składki członkowskie; 
2. Dotacje, granty, inne środki funduszy publicznych; 
3. Darowizny, zapisy i spadki; 
4. Wpływy z odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego; 



5. Zbiórki publiczne, kwesty oraz aukcje. 
2. Stowarzyszenie nie ma prawa podejmowania działań polegających na: 

1. Udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem 
Stowarzyszenia w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków 
Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej lub pracowników 
Stowarzyszenia oraz osób, z którymi członkowie Stowarzyszenia, 
członkowie Zarządu, członkowie Komisji Rewizyjnej lub pracownicy 
Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim 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 zwane dalej „osobami 
bliskimi”; 

2. Przekazywaniu majątku Stowarzyszenia na rzecz członków 
Stowarzyszenia, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej lub 
pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach 
innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli 
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; 

3. Wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, 
członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej lub pracowników 
Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w 
stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest 
bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych 
Stowarzyszenia; 

4. Zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, 
w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie 
Zarządu, członkowie Komisji Rewizyjnej lub pracownicy 
Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie. 

3. Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok 
obrotowy rozpoczyna się w dniu rejestracji Stowarzyszenia i kończy się 31 
grudnia 2019 r. 

 

§21 

Stowarzyszenie może przekazać wykonywanie zadań z zakresu księgowości, 
rachunkowości i ewentualnych obowiązków z tytułu ciężarów publicznych i podatków 
profesjonalnemu podmiotowi gospodarczemu na zasadzie umowy cywilnoprawnej w 
formie przyjętej w praktyce obrotu. 

§22 

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych 
Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw uprawnionych jest 



dwóch członków Zarządu działających łącznie lub osoba posiadająca 
pełnomocnictwo podpisane przez dwóch członków Zarządu. 

  

ROZDZIAŁ VI 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

§23. 

1. Zmian statutu dokonuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy 
obecności większości członków uprawnionych do głosowania. 

2. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania 
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków 
uprawnionych do głosowania. Walne Zebranie rozwiązując Stowarzyszenie 
powołuje Komisję Likwidacyjną i podejmuje decyzje o przekazaniu jego 
majątku i dorobku innej organizacji pozarządowej, mającej podobne cele 
statutowe na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu 
jego zobowiązań. 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

§24 

W przypadku zaistnienia sporów, których rozstrzygnięcie będzie wymagało 
interwencji Sądu powszechnego bądź Sądu administracyjnego ustala się, że Sądami 
właściwymi będą sądy właściwe miejscowo ze względu na siedzibę Stowarzyszenia. 

§25 

Jedyną prawnie wiążącą wersją językową Statutu jest wersja polska. 

  

 


