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STATUT STOWARZYSZENIA SHOTOKAN WORLD ORGANIZATION

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Stowarzyszenie SHOTOKAN WORLD ORGANIZATION, zwane dalej SWO, działa na mocy 

ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, 
z późniejszymi zmianami), oraz niniejszego Statutu.

2. Stowarzyszenie SHOTOKAN WORLD ORGANIZATION, może stosować skrót SWO.
§2

Stowarzyszenie SHOTOKAN WORLD ORGANIZATION jest apolitycznym, dobrowolnym, 
samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§3
1. Terenem działania Stowarzyszenia SHOTOKAN WORLD ORGANIZATION jest obszar 

Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.
2. Stowarzyszenie może podejmować działania poza granicami kraju z poszanowaniem 

właściwych przepisów obowiązujących.
3. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Poznań.
4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
5. Czas trwania stowarzyszenia jest nieoznaczony.

§4
Stowarzyszenie może być członkiem międzynarodowych i krajowych organizacji o tym 
samym lub podobnym profilu działania.

§5
1. Stowarzyszenie może powoływać Oddziały Krajowe Stowarzyszenia.
2. Każdy Oddział Krajowy Stowarzyszenia swoje działania opiera na niniejszej wersji 

Statutu SWO oraz ewentualnych innych przepisach obowiązujących w kraju Oddziału 
Krajowego.

3. Każdy Oddział Krajowy prowadzi odrębną gospodarkę finansową oraz rachunkowość 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w kraju Oddziału.

4. Dany Oddział Krajowy posługiwał się będzie następującym wzorcem nazwy 
„SHOTOKAN WORLD ORGANIZATION”.

5. Oddział Krajowy SWO nie może być samodzielnym członkiem międzynarodowych 
i krajowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§6
1. Stowarzyszenie używa pieczęci tytularnej oraz innych pieczątek z danymi 

identyfikacyjnymi.
2. Stowarzyszenie SWO może używać wyróżniającego go znaku graficznego.
3. Stowarzyszenie może ustanawiać certyfikaty, odznaki, i medale honorowe 

i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym 
i prawnym zasłużonym dla Stowarzyszenia, przyczyniającym się do realizacji jego celów 
statutowych.

§7
1. Stowarzyszenie SHOTOKAN WORLD ORGANIZATION opiera swoją działalność na 

pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać 
pracowników.

2. Stowarzyszenie SHOTOKAN WORLD ORGANIZATION nie będzie prowadzić działalności 
gospodarczej.



ROZDZIAŁ II: MISJA, CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§8
1. Celem Stowarzyszenia w zakresie problematyki ogólnospołecznej jest w szczególności:

a) pomaganie lokalnym przedsiębiorstwom w działaniach zgodnych z zasadami 
społecznej odpowiedzialności biznesu,

b) aktywizowanie społeczne i kulturalne osób,
c) przeciwdziałanie patologiom społecznym,
d) prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej, opiekuńczej, wychowawczej.

2. Misją Stowarzyszenia w obszarze kultury fizycznej i sportu jest „Nowatorskie, 
dostosowane do wymogów XXI wieku, kultywowanie i interpretowanie sztuki walki 
karate-do shotokan."

3. Celem Stowarzyszenia w obszarze kultury fizycznej i sportu jest w 
szczególności:
a) aktywizacja sportowa osób,
b) kultywowanie karate-do shotokan,
c) wzrost kwalifikacji i podniesienie umiejętności członków Stowarzyszenia w zakresie 

techniki karate- do shotokan,
d) popularyzowanie wiedzy o karate-do shotokan
e) kształcenie i doskonalenie kadr trenerskich, szkoleniowych, instruktorskich 

i wychowawczych w karate-do shotokan zgodnie z misją Stowarzyszenia SHOTOKAN 
WORLD ORGANIZATION,

§9
Stowarzyszenie SWO realizuje swoje cele m.in. poprzez:

a) współpracę z przedsiębiorstwami dla zwiększenia ich konkurencyjności, poprzez 
wspieranie przedsiębiorstw w szukaniu równowagi pomiędzy zyskiem 
i efektywnością firmy a interesami otoczenia danego przedsiębiorstwa, tzn. 
uwzględniania przez firmy aspektów społecznych i ekologicznych podczas 
prowadzenia działań handlowych i w kontaktach z klientami,

b) warsztaty, szkolenia, treningi, obozy, panele dyskusyjne, konferencje, kampanie 
społeczne, wystawy, i inne akcje społeczne związane z celami statutowymi,

c) programy badawcze i informacyjne służące gromadzeniu i krzewieniu wiedzy na 
temat zjawisk społecznych, powiązanych z celami statutowymi,

d) prowadzenie działalności wydawniczej, a także fotograficznej, fonograficznej, 
filmowej, informacyjno- promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej samodzielnie i we 
współpracy z mediami,

e) występowanie do organów władzy państwowej i samorządowej w sprawach 
związanych z celami statutowymi i wypowiadanie się w sprawach publicznych, 
związanych z celami statutowymi.

f) krzewienie i popularyzowanie wiedzy o historii i tradycji karate-do shotokan,
g) prowadzenie usystematyzowanego szkolenia w zakresie karate-do shotokan,
h) organizowanie staży i obozów treningowych i szkoleniowych związanych 

treningiem karate-do shotokan i innymi sztukami walki,
i) organizowanie zawodów sportowych w karate-do shotokan,
j) kształcenie i doskonalenie kadr trenerskich, szkoleniowych, instruktorskich, 

wychowawczych zgodnie z zaleceniami SHOTOKAN WORLD ORGANIZATION
k) prowadzenie działalności w zakresie rekreacji ruchowej, rehabilitacji 

i usprawniania, osób niepełnosprawnych, w oparciu o trening karate i sportów 
walki,

l) prowadzenie działalności wychowaczo-popularyzatorskiej i szkoleniowej 
w zakresie kultury fizycznej i sztuk walki,

m)wychowywanie młodzieży w oparciu o trening karate i sportów walki.
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ROZDZIAŁ III: CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§10
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym Członkiem Stowarzyszenia.

§11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych,
2. Członków wspierających,
3. Członków honorowych.

§12
Członkiem zwyczajnym może być osoba, która złoży pisemną deklarację, zapłaci wpisowe 
i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.

§13
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych lub osoba prawna zainteresowana statutową działalnością 
Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. 
Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

2. Członek wspierający i członek honorowy nie jest zobowiązany do opłacania składek 
członkowskich.

§14
Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej 
deklaracji.

§15
1. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei 

Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
2. Nadanie godności członka honorowego i członka wspierającego następuje na wniosek 

Zarządu.
§16

Członek zwyczajny ma prawo:
a) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z biernym i czynnym prawem 

wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo 
o stowarzyszeniach,

b) zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Stowarzyszenia,
c) wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia,
d) uczestniczyć w szkoleniach, stażach, zebraniach, odczytach, konferencjach, 

sympozjach, itp., imprezach organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
e) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia,
f) korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
g) nosić emblematy i odznaki organizacyjne Stowarzyszenia,
h) odwoływać się od uchwały lub orzeczenia Zarządu w sprawach członkowskich do 

Walnego Zebrania Członków.
§17

Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a) aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów 

i programu,
b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
c) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących 

w Stowarzyszeniu,
d) aktywnego udziału w szkoleniach.

§18
1. Członek wspierający i członek honorowy posiada prawa określone w § 16, z wyjątkiem 



czynnego i biernego prawa wyborczego.
2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się 

z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz 
Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy jest obowiązany do przestrzegania uchwał i regulaminów władz 
Stowarzyszenia.

§19
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie 
Zarządowi,

b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, 
będącego osobą prawną,

c) skreślenia z listy członków z powodu zalegania, w okresie dłuższym niż 3 miesiące, 
z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń,

d) wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Zarządu 
w przypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał 
i regulaminów lub działania na szkodę Stowarzyszenia,

e) wykluczenia orzeczeniem Zarządu na skutek pozbawienia Członka praw publicznych 
prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego,

f) pozbawienia godności członka honorowego w wyniku uchwały Zarządu, który tą 
godność nadał.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. c, d i e, Zarząd zobowiązany jest zawiadomić 
członka o skreśleniu lub wykluczeniu podając przyczynę skreślenia lub wykluczenia. 
Uchwały orzekające w wyżej określonych sprawach nie podlegają zaskarżeniu.

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

§20
1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków (Walne Zebranie Delegatów Członków) Stowarzyszenia,
b) Zarząd Stowarzyszenia.

2. Organem Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.
3. W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 150 osób, Walne 

Zebranie Członków zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów Członków, 
wybranych w proporcji jeden delegat na 15 członków zwyczajnych. Mandat delegata 
trwa do czasu nowych wyborów.

4. Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określi regulamin uchwalony przez 
Zarząd.

5. Zarząd może powoływać Oddziały Krajowe Stowarzyszenia. Oddziały Krajowe 
Stowarzyszenia są jednostkami stowarzyszonymi Stowarzyszenia. Oddział Krajowy 
opiera swoje działania o Statut SWO.

6. Oddziały Krajowe powołuje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek, co najmniej 15 osób 
deklarujących powołanie Oddziału Krajowego Stowarzyszenia.

7. Zarząd podejmują uchwałę o udzieleniu zgody na powołanie danego Oddziału 
Krajowego określa jego siedzibę.

8. Władzami Oddziału Krajowego Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków Oddziału,
b) Zarząd Oddziału,

9. Organem Oddziału Krajowego Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna Oddziału,

ROZDZIAŁ IV: STRUKTURA ORGANIZACYJNA WŁADZ I ORGANÓW STOWARZYSZENIA
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§21
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się 

w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia, bezwzględną większością głosów, w obecności, co najmniej połowy 
uprawnionych do głosowania członków. Wybór władz następuje spośród 
nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić 
wielokrotnie, jeżeli zostaną wybrani przez Walne Zebranie Członków.

3. Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są 
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy 
uprawnionych do głosowania członków.

4. W przypadku ustąpienia wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia 
w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest, spośród niewybranych 
kandydatów wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób 
członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§22
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni (delegaci),
b) z głosem doradczym - członkowie wspierający, członkowie honorowi, członkowie 

władz naczelnych, (jeżeli nie są delegatami), zaproszeni goście,
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków powiadamia 

Członków (delegatów) Zarząd Stowarzyszenia, co najmniej na 30 dni przed terminem 
walnego zebrania.

§23
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia zwoływane jest przez 

Zarząd raz na 4 lata,
3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu 

obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący, 

Zastępca Przewodniczącego, dwaj Sekretarze.
5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania 

Członków i powołanych na nim komisji.
6. Raz w roku Zarząd zwołuje zebranie sprawozdawcze Zarządu:

a) udział w zebraniu zobowiązani są wziąć Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
b) zebranie sprawozdawcze zwołuje Prezes. W przypadku, kiedy z różnych przyczyn 

zebrania nie może zwołać Prezes, zwołuje je jeden z Wiceprezesów wyznaczonych 
przez Zarząd,

c) zebraniem kieruje Prezes, lub Wiceprezes, jeżeli to on zwołał zebranie 
sprawozdawcze,

d) zebranie obraduje według regulaminu uchwalonego przez Prezesa lub Wiceprezesa.
§ 24

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy w oparciu o podjętą uchwałę,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych 

(delegatów).
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbywa się nie później niż 

w ciągu miesiąca od złożenia wniosku określonego w ust. 1 pkt. b, c, lub podjęcia 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia



uchwały określonej w ust. 1 pkt. a.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla 

których zostało zwołane.
§25

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
a) w pierwszym terminie - co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
b) w drugim terminie - wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później, bez 

względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
§26

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie Statutu i jego zmian,
b) uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
c) uchwalanie regulaminów niezastrzeżonych do właściwości Zarządu,
d) wybór i odwoływanie Prezesa oraz Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji 

Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie: udzielenia lub odmowy 
udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
i udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej,

g) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

§27
1. Zarząd stanowi najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi 

Zebraniami Członków i kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia.
2. Za swoje działania Zarząd odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.

§28
1. W skład Zarządu wchodzi Prezes oraz pięciu do czternastu członków, wybieranych 

według potrzeb. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona: 
Prezesa, 2 Wiceprezesów, Sekretarza i dwóch Członków Zarządu Stowarzyszenia.

2. Zasady i tryb działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na 

kwartał.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na 

wniosek, co najmniej 3 członków ogólnej liczby członków Zarządu, w terminie 14 dni od 
daty zgłoszenia wniosku.

5. W razie niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa, funkcję tę obejmuje na ten 
okres Wiceprezes wyznaczony przez Zarząd.

§29
1. Do zakresu działania Zarządu należy:

a) zwoływanie Walnego Zebrania Członków (delegatów),
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
d) uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia, które opracuje Organ 

Doradczy - Rada Mistrzów (Yudanshakai),
e) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Oddziałów Krajowych 

Stowarzyszenia,
f) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i zatwierdzanie rocznych sprawozdań 

finansowych,
g) uchwalanie zatrudniania pracowników i ustalanie zasad ich wynagradzania,
h) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

Zarząd Stowarzyszenia
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i) powoływanie, określanie ich siedziby i rozwiązywanie Oddziałów Krajowych,
j) koordynowanie działalności Oddziałów Krajowych Stowarzyszenia,
k) określanie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich,
l) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
m)składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności,
n) wykonywanie innych czynności i zadań nieokreślonych statutem.

2. Uchwały w sprawach określonych w ust. I pkt. d, e, f, g, k, wymagają kwalifikowanej 
większości 2/3 głosów Zarządu.

3. Od uchwał Zarządu w sprawach określonych w ust. I pkt. d, e, f, g, i, k, przysługuje 
prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni od daty 
otrzymania uchwały Zarządu - za jego pośrednictwem. Odwołanie rozpatrywane jest 
na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

§30
Do rozpracowania poszczególnych problemów: ekonomicznych, organizacyjnych, 
szkoleniowych, Zarząd może powoływać zespoły pomocnicze - komisje problemowe, 
określając ich skład, zadania oraz termin zakończenia przez nie zadań.

§31
Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli 
nad jego działalnością.

§32
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków Stowarzyszenia, którzy na pierwszym 
posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego 
oraz sekretarza.

§33
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd, 

w terminie lub trybie ustalonym w Statucie SWO,
c) prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu, celem omówienia uwag, wniosków 

i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Posiedzenie Zarządu 
w takim przypadku winno się odbyć nie później niż w terminie 30 dni od daty 
złożenia wniosku (żądania),

d) uchwalenie własnego regulaminu działania oraz wzorcowego regulaminu komisji 
rewizyjnych oddziałów,

e) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z własnej działalności oraz 
wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi 
Stowarzyszenia.

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

§34
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym, 

w posiedzeniach Zarządu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w Stowarzyszeniu.

§35
1. Dla sprawowania nadzoru nad prawidłową realizacją zadań szkoleniowych 

Komisja Rewizyjna

ROZDZIAŁ V: ORGAN DORADCZY - RADA MISTRZÓW (YUDANSHAKAI)



w Stowarzyszeniu zostanie powoływany Organ Doradczy pod nazwą Rada Mistrzów 
(Yudanshakai), mający charakter opiniodawczy i opiniotwórczy w zakresie szkolenia.

2. Rada Mistrzów jest organem doradczym Stowarzyszenia we wszelkich sprawach 
związanych ze szkoleniem w zakresie karate-do shotokan.

3. Rada Mistrzów nie będzie podejmować wiążących uchwał zastrzeżonych dla Zarządu 
Stowarzyszenia.

4. Rada Mistrzów składa się z Członków Stowarzyszenia nominowanych przez Zarząd.
5. Członkiem Rady Mistrzów może zostać Członek Stowarzyszenia posiadający minimum 

4 stopień mistrzowski (4 Dan).
6. Na czele Rady Mistrzów stoi Główny Szef Wyszkolenia wybierany przez Członków Rady 

Mistrzów, posiadający najwyższy stopień mistrzowski (Dan) z pośród Członków Rady.
7. Rada Mistrzów zbiera się w miarę potrzeby. Tryb zwoływania i prowadzenia obrad Rady 

Mistrzów ustala regulamin uchwalony przez Radę Mistrzów, zatwierdzony przez 
Zarząd.

8. Członkiem Rady Mistrzów może być Członek Zarządu, jeżeli posiada stopień 
mistrzowski wskazany w ust. 5.

§36
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a) opłaty wpisowe i składki członkowskie,
b) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących 

w użytkowaniu Stowarzyszenia,
c) dotacje,
d) darowizny, zapisy i spadki,
e) wpływy z działalności statutowej,
f) dochody z ofiarności publicznej.

2. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze, nabyte 
w trakcie działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie.

3. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane 
wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być przy 
uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.

4. Nowo przyjęci członkowie Stowarzyszenia wpłacają opłatę wpisową oraz składki 
członkowskie w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka.

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

§37
1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych 

oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch spośród następujących: 
Prezesa i jednego z Wiceprezesów lub Sekretarza.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest jedynie podpis Prezesa lub 
jednego z Wiceprezesów lub Sekretarza.

§38
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. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być 

ROZDZIAŁ VI: MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

ROZDZIAŁ VII: ZMIANA, ROZWIĄZANIE I PRZYJĘCIE STATUTU STOWARZYSZENIA
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przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały 
umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia 
określonego w § 22 ust. 3 należy załączyć projekty stosownych uchwał.

3. Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego 
Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co 
najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania.

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

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

§39
1. Statut został przyjęty dnia 05 grudnia 2009 r.
2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze 

Sądowym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu.

Podpisano: Komitet Założycielski Stowarzyszenia

Robert Sworek Wojciech Gładysiak

Marcin Klaja


