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Stowarzyszenie Polonistów 
z siedzibą przy Wydziale Polonistyki UJ 

31-007 Kraków, ul. Gołębia 18 
 

STATUT  
 

ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

Stowarzyszenie Polonistów zwane w treści niniejszego Statutu „Stowarzyszeniem”, zrzesza nauczycieli 
polonistów wszystkich typów szkół, lektorów języka polskiego jako obcego i studentów kierunków 
polonistyki nauczycielskiej. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Konstytucji RP, Ustawy z 
dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz.U.2001 Nr 79, poz. 855) oraz niniejszego 
statutu. 

§ 2 
Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej 
granicami, a jego siedzibą jest Kraków. 

§ 3 
Stowarzyszenie jest organizacją społeczną zawiązaną na czas nieograniczony. 

§ 4 
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a do prowadzenia spraw może 
zatrudniać pracowników. 

§ 5 
Dla wykonywania bieżących prac Stowarzyszenie może powoływać grupy robocze działające według 
odrębnych regulaminów. 

§ 6 
Stowarzyszenie może działać również jako pozarządowa organizacja pożytku publicznego w 
rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie.  

§ 7 
W celu realizacji zadań publicznych w sferze określonej przepisami o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie Stowarzyszenie może: 
a) być członkiem lub uczestniczyć w pracach innych organizacji oraz instytucji krajowych i 
międzynarodowych o podobnych celach działania, 
b) być członkiem związków stowarzyszeń i innych osób prawnych. 

§ 8 
Stowarzyszenie może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi 
nagrodami, wyróżnieniami i tytułami osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym 
zasłużonym dla realizacji celów obranych przez Stowarzyszenie. 

§ 9 
1. Stowarzyszenie używa pieczęci wskazującej jego nazwę oraz siedzibę. 
2. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego  i papieru firmowego z danymi i 
logotypem.  

ROZDZIAŁ II 
Cele i sposoby działania 

  
§ 10 

Celem statutowym działalności Stowarzyszenia jest podnoszenie rangi nauczania języka polskiego jako 
języka narodowego oraz organizacja różnych form edukacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: 
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1. pełnienie funkcji platformy wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami oraz 
instytucjami działającymi na rzecz rozwoju kultury, w tym edukacji polonistycznej; 

2. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

3. popularyzowanie wiedzy z dziedziny edukacji, kultury i sztuki, w tym inicjowanie i wspieranie 
wszelkich form doskonalenia metod nauczania języka polskiego we wszystkich typach szkół; 

4. inspirowanie, animowanie i wspieranie aktywności kulturalnej członków, w tym społeczności 
lokalnej; 

5. upowszechnianie oraz rozwój kultury i sztuki;  
6. ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
7. reprezentowanie polonistycznego środowiska członków Stowarzyszenia: jego opinii, potrzeb i 

interesów oraz uprawnień wobec społeczeństwa i władz; 
8. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia. 
9. promocja aktywnego oraz twórczego wypoczynku dzieci i młodzieży; 
10.wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 
11. wspieranie działalności edukacyjnej, badawczo-rozwojowej i szkoleniowej; 
12. pomoc Polonii i Polakom za granicą; 
13. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 
14. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; 
15. wspieranie mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 
16. promocja turystyki i krajoznawstwa; 
17.przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;  
18. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
19.wspieranie osób niepełnosprawnych; 
20.pogłębianie integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami; 
21.promocja i organizacja wolontariatu. 

§ 11 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
 
1. inicjowanie i podejmowanie działań w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego, w tym szczególności adresowanych do dzieci i młodzieży oraz osób starszych; 
2. inicjowanie i podejmowanie działań podtrzymujących i upowszechniających tradycję narodową, 

pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz 
wspólnot lokalnych, w szczególności w formie warsztatów, konkursów, debat i innych wydarzeń 
kulturalnych; 

3. realizację działań edukacyjnych, w tym w szczególności obejmujących włączanie w proces uczenia 
się w ramach kształcenia ustawicznego wszystkich chętnych, niezależnie od wieku i statusu 
społecznego; 

4. podejmowanie działań realizujących postulat integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej wśród 
osób starszych; 

5. podejmowanie i inicjowanie działań na rzecz rozwoju środowiska lokalnego oraz aktywizacji jego 
mieszkańców do udziału w życiu społecznym; 

6. prowadzenie działalności oświatowej, naukowej i badawczej realizowanej w szczególności poprzez 
organizowanie seminariów, konferencji, zjazdów, szkoleń i warsztatów w zakresie celów 
określonych niniejszym Statutem; 

7. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 
działania wspomagające rozwój demokracji; 

8. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami; 

9. prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym poprzez redakcję, wydawanie i 
produkcję artystyczną utworów, w szczególności książek, czasopism, broszur, plakatów, 
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wydawnictw specjalnych, wydawanie i rozprowadzanie ulotek, organizowanie pokazów filmowych 
i audiowizualnych oraz audycji muzyczno-słownych, prowadzenie serwisów, stron i portali 
internetowych oraz opracowanie aplikacji na urządzenia mobilne; 

10. prowadzenie działalności informacyjnej i reklamowej w prasie, radiu, telewizji, a także w mediach 
elektronicznych oraz innymi sposobami; 

11. organizowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony języka regionalnego oraz poprawy sytuacji 
grup etnicznych i mniejszościowych; 

12. organizowanie lub współorganizowanie wypoczynku, w tym: letnisk i zimowisk, obozów 
wyjazdowych, zorganizowanych wyjazdów turystycznych i krajoznawczych, pieszych i 
rowerowych rajdów oraz innych form zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz 
dla członków Stowarzyszenia; 

13. promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym; 
14. prowadzenie działalności popularyzatorsko–informacyjnej w zakresie celów określonych 

niniejszym Statutem; 
15. wspieranie innych organizacji pozarządowych i współpraca z nimi, także z organizacjami 

zrównanymi z nimi w prawach, w każdej prawnie dopuszczalnie formie, w zakresie celów 
statutowych Stowarzyszenia; 

16. inicjowanie, podejmowanie i finansowanie innych prawnie dopuszczalnych działań realizujących 
cele Stowarzyszenia; 

17. współpracę z instytucjami publicznymi, instytucjami i środowiskami, których działalność jest 
zbieżna z celami Stowarzyszenia, zarówno w kraju, jak i za granicą. 

§ 12 
Stowarzyszenie dla realizacji swoich celów może zawierać porozumienia i umowy z organizacjami 
pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi, organami administracji publicznej i innymi podmiotami, 
oraz tworzyć na zasadach określonych przez prawo inne podmioty. 

§ 13 
1. Zakres przedmiotowy działalności Stowarzyszenia jest zgodny z celami statutowymi 

Stowarzyszenia. 
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach, jednak dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być 
przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków. 

3.  Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego. 
Prowadzenie przez Stowarzyszenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, odpłatnej 
działalności pożytku publicznego lub działalności gospodarczej wymaga rachunkowego 
wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów 
i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. 

    
ROZDZIAŁ III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 
  

§ 14 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających. 

§ 15 
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych, będąca nauczycielem języka polskiego, lektorem języka polskiego jako obcego lub 
studentem kierunku polonistyki nauczycielskiej, która pisemnie w formie deklaracji członkowskiej 
zgłosiła wolę realizowania celów Stowarzyszenia i regularnie opłaca składki. Członkami zwyczajnymi 
Stowarzyszenia są także uczestnicy zgromadzenia założycielskiego, którzy uchwalili Statut 

§ 16 
Członkiem Stowarzyszenia może być nauczyciel polonista, lektor języka polskiego jako obcego lub 
student polonistyki nieposiadający polskiego obywatelstwa, jednak nie może on kandydować do 
Zarządu.  
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§ 17 
Przyjęcie członka zwyczajnego następuje na podstawie złożonej deklaracji poprzez uchwałę Zarządu 
podjętą w głosowaniu jawnym w drodze uchwały. Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia 
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie jednego miesiąca od daty powiadomienia o 
uchwale. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 

§ 18 
Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do władz 
Stowarzyszenia. Ma on też prawo i obowiązek uczestniczenia w Walnym Zebraniu oraz prawo 
zgłaszania wniosków. 

§ 19 
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do: 

1. korzystania w swojej działalności z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia; 
2. korzystania z poradnictwa i szkoleń, a także wszystkich innych form działalności 

Stowarzyszenia, które Stowarzyszenie organizuje. 
§ 20 

Członek zobowiązany jest do: 
1. przestrzegania przepisów prawa; 
2. systematycznego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne 

Zebranie 
3. przestrzegania postanowień statutu; 
4. przestrzegania regulaminów, uchwał Zebrania i Zarządu; 
5. przestrzegania zasad etycznych. 

§ 21 
Ustanie członkostwa Stowarzyszenia następuje poprzez: 

1. pisemną rezygnację złożoną Zarządowi Stowarzyszenia; 
2. wykluczenie uchwałą Zarządu w przypadku: 

 a/ zalegania z opłatami składek członkowskich przed dwa lata ( po uprzedzeniu zainteresowanego) - 
osoba skreślona może być powtórnie przyjęta na prawach członka wstępującego, 
b/ prowadzenia przez członka działalności na szkodę Stowarzyszenia oraz łamanie zasad jego Statutu, 
regulaminów i uchwał władz, 
c/ prowadzenia działalności sprzecznej ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia, 
d/ utraty przez członka zdolności do czynności prawnych lub praw publicznych na mocy 
prawomocnego orzeczenia sądu, 
e/ śmierć członka. 

§ 22 
W przypadku, o którym mowa w §21pkt.2 Zarząd powiadamia członka Stowarzyszenia o powodach 
wykluczenia oraz terminie i miejscu posiedzenia, co najmniej na 7 dni przed terminem. Przed podjęciem 
uchwały Zarząd ma obowiązek wysłuchać członka, chyba że prawidłowo powiadomiony członek nie 
stawi się na posiedzenie Zarządu.  

§ 23 
Od uchwały Zarządu o wykreśleniu członka przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania do 
Walnego Zebrania w terminie jednego miesiąca od daty powiadomienia o uchwale. Uchwały Walnego 
Zebrania w sprawie wykluczenia są ostateczne. 

§ 24 
Członek honorowy to osoba, która wniosła znaczący wkład w rozwój Stowarzyszenia. Członek 
honorowy nie płaci składek członkowskich i ma wszystkie prawa przysługujące członkowi 
zwyczajnemu. 

§ 25 
Członkostwo honorowe nadaje Zarząd Stowarzyszenia w drodze głosowania tajnego na wniosek 
członka Zarządu lub co najmniej pięciu członków zwyczajnych.  
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§ 26 
Utrata godności członka honorowego następuje na skutek uchwały Walnego Zebrania na wniosek 
Zarządu. 

§ 27 
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne posiadające zdolność do czynności 
prawnych, które zgłosiły pisemnie w formie deklaracji chęć realizacji lub pomocy w realizacji celów 
Stowarzyszenia, zadeklarowały poparcie finansowe lub rzeczowe na jego rzecz oraz uiszczają składki. 

§ 28 
Członka wspierającego przyjmuje Zarząd uchwałą podjętą na wniosek zainteresowanego lub członka 
Zarządu w drodze tajnego głosowania. Zarząd może w drodze uchwały odmówić przyjęcia na członka 
wspierającego. 

§ 29 
Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem 
Stowarzyszenia w formie porozumienia. 

§ 30 
Członek wspierający może działać w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela. Nie przysługuje 
mu jednak czynne ani bierne prawo wyborcze. 

§ 31 
Członek wspierający ma prawo do pomocy ze strony Stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez 
Zarząd.  

ROZDZIAŁ IV 
Władze Stowarzyszenia. Struktura organizacyjna 

 
§ 32 

 Władzami Stowarzyszenia są: 
1. Walne Zebranie Członków 
2. Zarząd 
3. Komisja Rewizyjna. 

Nie można łączyć równocześnie funkcji członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej. Kadencja 
wszystkich władz wybieralnych trwa cztery lata. 
Do wybieralnych władz Stowarzyszenia mogą być powołane wyłącznie osoby spośród członków 
Stowarzyszenia. Wyboru członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie 
w głosowaniu tajnym. Wszystkie uchwały władz wybieralnych są podejmowane zwykłą większością 
głosów w głosowaniu jawnym i są ważne, jeśli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków 
tych władz. W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji części władz Stowarzyszenia Zarządowi 
przysługuje prawo uzupełnienia swojego składu, jednakże liczba wymienionych członków Zarządu nie 
może być większa niż 1/3 wybranych przez Walne Zebranie. 

 
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA 

 
§ 33 

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
Zwołuje je Zarząd. Walne Zebranie może być sprawozdawczo-wyborcze lub nadzwyczajne. 
Prawo głosu na Walnym Zebraniu ma każdy członek zwyczajny, który opłacił składki za bieżący rok i 
każdy członek honorowy. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos. Głosowanie jest jawne. 
Członkowie wspierający mają prawo do udziału w Walnym Zebraniu z głosem doradczym osobiście 
albo za pośrednictwem swoich przedstawicieli. 

§ 34 
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane przez Zarząd odbywa się co cztery lata jako 
zebranie sprawozdawczo-wyborcze.  

§ 35 
Przedmiotem obrad Walnego Zebrania powinno być: 
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1. zatwierdzenie sprawozdań z działalności ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
2. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi; 
3. podejmowanie uchwał dotyczących zmian Statutu; 
4. wybór w tajnym głosowaniu siedmiu członków Zarządu oraz trzyosobowej Komisji Rewizyjnej; 

na swym pierwszym posiedzeniu zwołanym przez przewodniczącego poprzedniej kadencji, 
Zarząd wybiera przewodniczącego Stowarzyszenia; pierwsze posiedzenie musi nastąpić w ciągu 
siedmiu dni od Walnego Zebrania; 

5. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej Stowarzyszenia na okres kadencji; 
6. uchwalanie składek członkowskich; 
7. pozbawianie godności honorowego członka; 
8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, np. w sprawie skreśleń z listy członków; 
9. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków i władze; 
10. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady; 
11. rozpatrywanie skarg członków na działalność Zarządu; 
12.podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku. 

§ 36 
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może odbywać się w każdym terminie, w 
szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zebranie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, na żądanie 
Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek co najmniej 1/5 członków Stowarzyszenia uprawnionych 
do głosowania. 

§ 37 
Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w terminie sześciu tygodni od daty 
zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

§ 38 
O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków 
pisemnie, wysyłając zawiadomienia z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem terminu Zebrania. 
Za właściwe i wystarczające uznaje się powiadomienie na stronie internetowej Stowarzyszenia. 

§ 39 
Walne Zebranie jest ważne i zdolne do podjęcia uchwał, gdy uczestniczy w nim co najmniej 50% plus 1 
członków uprawnionych do głosowania w I terminie lub bez względu na ilość obecnych członków 
uprawnionych do głosowania w II terminie. II termin może odbyć się w tym samym dniu po upływie 
jednej godziny. O tej okoliczności powiadamia się członków w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu. 

§ 40 
Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów. 
Jednak uchwały w sprawie zmian Statutu, odwołania członków władz przed upływem kadencji, 
pozbawienia godności członka honorowego, rozwiązania Stowarzyszenia wymagają większości co 
najmniej 2/3 głosów obecnych na zebraniu. Uchwały Walnego Zebrania wpisuje się do księgi 
protokołów i powinny być one podpisane co najmniej przez przewodniczącego i osobę sporządzającą 
protokół. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podjęcia 
uchwał, wymienić podjęte uchwały, liczbę głosów oddanych na każdą z uchwał i zgłoszone sprzeciwy. 
Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników zebrania, a także opisać w nim 
dowody zwołania zebrania. 
  

ZARZĄD STOWARZYSZENIA 
§ 41 

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi siedem osób będących członkami Stowarzyszenia 
wybranych na Walnym Zebraniu: 

1. przewodniczący; 

2. zastępca przewodniczącego; 

3. sekretarz; 

4. skarbnik; 

5. trzej członkowie Zarządu. 
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Członek Zarządu może być z ważnych przyczyn odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Walne 
Zebranie. 

§ 42 
Między Walnymi Zebraniami pracami Stowarzyszenia kieruje Zarząd. Zbiera się on co najmniej trzy 
razy w roku. Zarząd ma prawo dysponowania majątkiem oraz podejmowania zobowiązań prawnych i 
finansowych w imieniu Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania. 

§ 43 
W zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych i dysponowania prawami majątkowymi oraz w 
zakresie wszystkich pozostałych czynności prawnych do reprezentowania Stowarzyszenia uprawnieni 
są wszyscy członkowie zarządu jednoosobowo; samodzielnie.  

§ 44 
Zebrania Zarządu zwołuje przewodniczący. 

§ 45 
Obradami Zarządu kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego. 
Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona 
obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały i zadania odrębne. 
Protokoły podpisuje protokolant. 

§ 46 
Do Zarządu Stowarzyszenia należy: 

1. realizacja statutowych kierunków działalności Stowarzyszenia; 
2. zorganizowanie dla członków co najmniej jednego polonistycznego szkolenia w roku; 
3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie na jego rzecz oraz w jego imieniu; 
4. powoływanie redakcji wydawnictw Stowarzyszenia; 
5. realizacja uchwał Walnego Zebrania; 
6. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia; 
7. przyjmowanie sprawozdania finansowego stowarzyszeni w rozumieniu ustawy Prawa o 

rachunkowości; 
8. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia; 
9. uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu, zarządzanie 
środkami finansowymi oraz zatwierdzanie bilansu; 
10. opracowywanie regulaminów wewnętrznych; 
11. zwoływanie Walnych Zebrań i składanie im sprawozdań; 
12. powoływanie grup roboczych Stowarzyszenia i nadzorowanie ich prac; 
13.przyjmowanie zwyczajnych i wspierających członków Stowarzyszenia i wykreślanie ich z listy; 
14.nadawanie tytułu członka honorowego; 

15.promowanie działalności Stowarzyszenia i działanie na rzecz jego rozwoju.  
KOMISJA REWIZYJNA 

 
§ 47 

Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób będących członkami Stowarzyszenia, wybranych na 
Walnym Zebraniu, które wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. 

§ 48 
1. Komisja Rewizyjna ma za zadanie raz w roku kontrolować działalność Stowarzyszenia ze 

szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej i jej zgodności ze Statutem oraz 
uchwałami Walnego Zebrania. Może dokonać wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie 
finansowe Stowarzyszenia zgodnie z ustawą o rachunkowości. 

2. Komisja Rewizyjna zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia. 
 
 
 

§ 49 
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Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli 
i żądaniem wyjaśnień. Ponadto ma obowiązek składania sprawozdania na Walnym Zebraniu wraz z 
oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

§ 50 
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym oraz 
uczestniczyć w jego pracach. 

ROZDZIAŁ V 
Zespoły robocze Stowarzyszenia 

 
§ 51 

Zarząd może powoływać zespoły robocze do realizacji jednorazowych lub stałych zadań 
Stowarzyszenia. 

§ 52 
Zespoły działają w zakresie zadań wyznaczonych przez Zarząd. 

§ 53 
Zespoły nie mają osobowości prawnej i mogą być rozwiązane uchwałą Zarządu. 
  

ROZDZIAŁ VI 
Majątek Stowarzyszenia 

 
§ 54 

Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze. 
§ 55 

Fundusz Stowarzyszenia stanowią: 
1.  dochody ze składek członkowskich; 
2.  subwencje, dotacje, darowizny, spadki, zapisy; 
3.  zyski z kapitałów; 
4.  wpływy z działalności statutowej i gospodarczej podejmowanej przez Stowarzyszenie; 
5.  dochody z majątku ruchomego i nieruchomego. 

§ 56 
Zarząd może tworzyć fundusze celowe, wyodrębniając w tym celu posiadane środki finansowe. 

§ 57 
Księgowość może prowadzić osoba zatrudniona przez Zarząd, niekoniecznie będąca członkiem 
Stowarzyszenia.  

ROZDZIAŁ VII 
Likwidacja Stowarzyszenia i postanowienia końcowe 

 
§ 58 

Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach 
przewidzianych w ustawie. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie 
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia i tryb jego 
rozdysponowania. 

§ 59 
Zmiana niniejszego Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania i zgłoszenia do rejestru stowarzyszeń. 

§ 60 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają Przepisy prawa o 
stowarzyszeniach. 

 
 

Kraków, 20 stycznia 2022 roku 
 


