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STATUT STOWARZYSZENIA

„ŁUCZNICZY MARYMONT”
z siedzibą w Warszawie
(tekst jednolity na dzień 19 stycznia czerwca 2015 roku)
§1
[Postanowienia ogólne]
1. Stowarzyszenie utworzone i powołane na podstawie niniejszego Statutu jest
dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych, o nazwie
„ŁUCZNICZY MARYMONT” (w dalszej treści Statutu Stowarzyszenie „ŁUCZNICZY
MARYMONT” będzie nazywane Stowarzyszeniem).
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa.
3. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska; Stowarzyszenie będzie
realizowało swoje cele w pierwszej kolejności na terytorium m.st. Warszawy.
4. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo
o stowarzyszeniach (Dz.U.2001, Nr 79, poz. 855 ze zmianami), ustawy z dnia 25 czerwca
2010 roku o sporcie( Dz. U. 2010 nr 127 poz. 857 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
5. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
6. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, jak również międzynarodowych
organizacji o podobnym celu działania i realizujących podobne programy działania, jak
również członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz
ogólnokrajowych związków sportowych.
7. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 6, bądź wystąpieniu z nich
decyduje Zarząd Stowarzyszenia w drodze stosownej uchwały.
8. Stowarzyszenie może posiadać oraz używać własnych znaków organizacyjnych, logo,
pieczęci, odznak na zasadach i zgodnie z przepisami powszechne obowiązującymi.
9. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach
określonych w odrębnych przepisach.
10. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieokreślony.
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§2
[Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji]
1. Celem Stowarzyszenia jest:
a. reprezentowanie Stowarzyszenia wobec władz i innych organizacji.
b. propagowanie i doskonalenie uzdolnień oraz aktywności i sprawności fizycznej
wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych na terenie działania Stowarzyszenia,
c. rozwój i popularyzacja łucznictwa wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych na
terenie działania Stowarzyszenia,
d. popularyzacja walorów rekreacji ruchowej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych
na terenie działania Stowarzyszenia,
e. dbanie o zdrowie i rozwój fizyczny dzieci, młodzieży oraz dorosłych na terenie
działania Stowarzyszenia,
f. upowszechnianie wiedzy o łucznictwie wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych na
terenie działania Stowarzyszenia,
g. rozwijanie i wspieranie inicjatyw, postaw i działań zmierzających do rozwoju i
popularyzacji łucznictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania
Stowarzyszenia,
h. zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych niezbędnych do
uprawiania łucznictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
i. współpraca z władzami rządowymi i samorządowymi, organizacjami krajowymi i
międzynarodowymi i w zakresie popularyzacji i rozwoju uprawiania sportu oraz
aktywności fizycznej, w tym w szczególności łucznictwa wśród dzieci, młodzieży
oraz dorosłych,
j. wspieranie i pomoc w tworzeniu odpowiednich warunków materialnotechnicznych dla rozwoju łucznictwa na terenie działania Stowarzyszenia,
k. wspieranie inicjatyw sportowych na terenie działania Stowarzyszenia,
l. oddziaływanie na opinię publiczną celem zainteresowania aktywnością fizyczną,
w szczególności łucznictwem dzieci, młodzieży oraz dorosłych na terenie
działania Stowarzyszenia,
m. przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, narkomanii, alkoholizmowi oraz
wykluczeniu społecznemu poprzez krzewienie wspólnoty kultury fizycznej i idei
czystego sportu,
n. planowanie i organizowanie życia sportowego członków Stowarzyszenia,
o. szkolenie oraz doskonalenie kadr zawodniczych, trenersko – instruktorskich oraz
sędziowskich
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a. organizowanie zajęć w zakresie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji
ruchowej, w szczególności łucznictwa na terenie działania Stowarzyszenia,
b. organizowanie zawodów i imprez sportowych oraz rekreacyjnych na terenie
działania Stowarzyszenia,
c. współpraca z władzami samorządowymi oraz innymi organizacjami w organizacji
zawodów i imprez sportowych,
d. informowanie opinii publicznej i mediów o podejmowanych inicjatywach i
organizowanych zawodach i imprezach sportowych na terenie działania

3

Stowarzyszenia,
e. tworzenie i utrzymywanie bazy sportowej,
f. stwarzanie dogodnych warunków do uprawiania i rozwoju dyscyplin sportowych
oraz aktywności fizycznej, w szczególności łucznictwa,
g. otaczanie opieką zawodników i organizowanie dla nich obozów oraz zajęć
sportowych,
h. inicjowanie programów promujących dyscypliny sportowe, w szczególności
łucznictwo, wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych na terenie działania
Stowarzyszenia,
i. współpraca z władzami samorządowymi w realizacji celów Stowarzyszenia
określonych w niniejszym Statucie,
j. umożliwianie Członkom Stowarzyszenia uczestniczenia w imprezach sportowych
oraz zawodach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami,
3. Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej
członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników dla prowadzenia jego spraw
oraz realizacji zadań Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie może realizować swoje zadania w formie działalności pożytku
publicznego, która może mieć charakter odpłatny lub nieodpłatny.
5. Działalność nieodpłatna Stowarzyszenia polega na:
a) rozwoju i popularyzacji łucznictwa wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych na terenie
działania Stowarzyszenia, w tym poprzez objęcie opieką obiektów gdzie łucznictwo
może być uprawiane
b) wspieraniu inicjatyw sportowych na terenie działania Stowarzyszenia
c) organizacji imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym
6. Działalność odpłatna Stowarzyszenia polega na:
a) organizacji zawodów i imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym
b) organizacji zajęć łuczniczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
c) udostępnianiu infrastruktury łuczniczej oraz sprzętu łuczniczego będących
w posiadaniu Stowarzyszenia dzieciom, młodzieży i dorosłym
7. Zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z
którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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, zwanych dalej "osobami bliskimi",
b) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
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c) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.
§3
[Członkostwo; Prawa i Obowiązki Członków Stowarzyszenia]
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
- Członków Zwyczajnych,
- Członków Wspierających,
- Członków Honorowych,
- Uczestników Stowarzyszenia.
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne.
3. Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
4. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna, która jest
zainteresowana działalnością statutową Stowarzyszenia, która zadeklarowała pomoc
finansową lub rzeczową na rzecz Stowarzyszenia. Wykonuje ona swoje funkcje członka
wspierającego przez umocowanego przedstawiciela.
6. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, której Walne Zebranie
Członków przyznało ten status z uwagi na szczególne zasługi dla Stowarzyszenia lub
propagowania sportu. Członek Honorowy Stowarzyszenia nie ma obowiązku opłacania
składek członkowskich i nie ma prawa głosu na Walnym Zebraniu Członków
7. Członkowie zwyczajni oraz członkowie wspierający są przyjmowani w drodze uchwały
Zarządu Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego.
8. Członkostwo w Stowarzyszeniu nabywa się z dniem powzięcia uchwały przez Zarząd
Stowarzyszenia. O powzięciu uchwały, Zarząd powiadamia pisemnie ubiegającego się
bez zbędnej zwłoki.
9. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, osobie
ubiegającej się przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w
terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Uchwała Walnego Zebrania jest
ostateczna.
10. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali się na liście założycielskiej Stowarzyszenia,
stają się członkami Stowarzyszenia z chwilą wpisu Stowarzyszenia do Krajowego
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Rejestru Sądowego.
11. Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:
a. przestrzegania postanowień Statutu, oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
b. regularnego opłacania składek członkowskich i innych przewidzianych świadczeń
na rzecz Stowarzyszenia,
c. czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia,
d. dbać o dobra osobiste Stowarzyszenia,
e. swoim zachowaniem godnie reprezentować Stowarzyszenie i dbać o jego dobre
imię.
12. Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
zgłaszania opinii, wniosków i propozycji do władz Stowarzyszenia,
korzystania z uprawnień wynikających z działalności statutowej Stowarzyszenia,
otrzymywania od Stowarzyszenia pomocy w zakresie jego statutowych działań,
brania czynnego udziału w zajęciach, imprezach oraz zawodach organizowanych
przez Stowarzyszenie,
f. reprezentowania Stowarzyszenia w zajęciach, imprezach oraz zawodach
organizowanych przez inne Stowarzyszenia lub organizacje sportowe,
g. korzystania nieodpłatnego z porad, wsparcia, jak i zaplecza technicznorzeczowego, którym dysponuje Stowarzyszenie.
h. uzyskiwania informacji o sposobie wykorzystywania środków przeznaczonych na
rzecz Stowarzyszenia.
a.
b.
c.
d.
e.

13. Członek Wspierający Stowarzyszenia ma obowiązek:
a. przestrzegać postanowień Statutu, oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
b. regularnie opłacać składki członkowskie i inne przewidziane świadczenia na rzecz
Stowarzyszenia,
c. czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia,
d. dbać o dobra osobiste Stowarzyszenia,
e. swoim zachowaniem godnie reprezentować Stowarzyszenie i dbać o dobre imię
Stowarzyszenia,
f. udzielać pomocy, w tym w szczególności finansowej lub rzeczowej na rzecz
Stowarzyszenia i jego celów określonych w niniejszym Statucie.
14. Członek Wspierający Stowarzyszenia ma prawo do:
zgłaszania opinii, wniosków i propozycji do władz Stowarzyszenia,
korzystania z uprawnień wynikających z działalności statutowej Stowarzyszenia,
otrzymywania od Stowarzyszenia pomocy w zakresie jego statutowych działań,
brania czynnego udziału w zajęciach, imprezach oraz zawodach organizowanych
przez Stowarzyszenie,
e. reprezentowania Stowarzyszenia w zajęciach, imprezach oraz zawodach
organizowanych przez inne Stowarzyszenia lub organizacje sportowe,
a.
b.
c.
d.
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f. korzystania nieodpłatnego z porad, wsparcia, jak i zaplecza technicznorzeczowego, którym dysponuje Stowarzyszenie,
g. uzyskiwania informacji o sposobie wykorzystywania środków przeznaczonych na
rzecz Stowarzyszenia.
15. Uczestnikiem Stowarzyszenia może być małoletni, który posiada ograniczoną zdolność do
czynności prawnych. Do Uczestników Stowarzyszenia mają odpowiednie zastosowanie
zapisy Statutu dotyczące nabywania i ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.

16. Uczestnik Stowarzyszenia może brać udział w działalności Stowarzyszenia za pisemną
zgodą prawnych opiekunów.
17. Uczestnikowi Stowarzyszenia przysługują wszelkie prawa i obowiązki Członków
Zwyczajnych Stowarzyszenia, z wyjątkiem udziału w głosowaniach władz
Stowarzyszenia.
18. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek;
a. dobrowolnej rezygnacji Członka Stowarzyszenia, zgłoszonej w formie pisemnej
Zarządowi Stowarzyszenia.
b. śmierci Członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego
Stowarzyszenia,
c. rozwiązania Stowarzyszenia,
d. nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych
świadczeń na rzecz Stowarzyszenia przez okres dłuższy niż 3 miesiące,
e. rażącego działania sprzecznego ze Statutem Stowarzyszenia lub uchwałami władz
Stowarzyszenia,
f. pozbawiania praw publicznych lub pełnej zdolności do czynności prawnych na
podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego,
– w przypadkach określonych w lit. d-f ustanie członkostwa następuje na podstawie
skreślenia z listy członków z przyczyn określonych w tych punktach.
19. O ustaniu członkostwa w Stowarzyszeniu orzeka Zarząd w formie uchwały, z podaniem
przyczyn ustania członkostwa i uzasadnieniem swojego stanowiska. Od uchwały Zarządu
osobie wykluczonej przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w
terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
§4
[Władze Stowarzyszenia]
1. Władzami Stowarzyszenia są;
- Walne Zebranie Członków,
- Zarząd,
- Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
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3. Wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego
Zebrania Członków.
4. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania (kworum), chyba
że postanowienia Statutu stanowią inaczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos
Przewodniczącego Zebrania.
5. W przypadku powstania wakatu w składzie Władz Stowarzyszenia, z uwagi na ustanie
członkostwa, rezygnację, odwołanie przez Walne Zgromadzenia Członków lub z innych
przyczyn, skład osobowy danego organu jest uzupełniany przez przeprowadzenie
wyborów na nie obsadzone stanowisko.
6. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie.
§5
[Walne Zebranie Członków]
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu członków biorą udział:
- Członkowie Zwyczajni – z głosem stanowiącym,
- Członkowie Wspierający, Członkowie Honorowi oraz zaproszeni przez Zarząd
goście – z głosem doradczym.
3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się co najmniej raz w roku, w terminie do
końca czerwca. Szczegółowy termin, miejsce i porządek obrad powinny być podane przez
Zarząd do informacji Członkom nie później niż na 14 dni przed datą Zwyczajnego
Zebrania Członków.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w szczególnie uzasadnionych przypadkach
może zwołać:
- Zarząd,
- Komisja Rewizyjna,
- 25 Członków Stowarzyszenia
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno odbyć się w ciągu 30 dni od dnia
zgłoszenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
6. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Zarząd powiadamia Członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
7. Zawiadomienia będą dokonywane poprzez wysłanie na podane przez Członków
Stowarzyszenia adresy e-mail oraz poprzez ogłoszenie na stronie internetowej

8

Stowarzyszenia. W przypadku zaniechania podania aktualnego adresu e-mail dla
skutecznego zawiadomienia wystarczające jest ogłoszenie na stronie internetowej
Stowarzyszenia.
8. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a. uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,
b. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
c. ustalanie wysokości składek członkowskich,
d. uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia,
e. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
f. udzielanie absolutorium władzom Stowarzyszenia,
g. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
h. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wnoszonych przez Członków
Stowarzyszenia, oraz odwołań osób ubiegających się o przyjęcie.
i. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
9. Jeżeli, w sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, decyzja wymaga uchwały,
rozumie się przez to uchwałę Walnego Zebrania Członków.
10. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów.
11. Każdemu Członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos.
§6
[Zarząd]

1. Zarząd kieruje Stowarzyszeniem zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, oraz
reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków, w tym
Prezesa, 1 do 3 Wiceprezesów oraz Skarbnika.
3. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie
dwóch Członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na 3 miesiące.
5. Do kompetencji Zarządu należy:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
realizowanie i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia,
uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
składanie sprawozdań ze swojej działalności na walnym Zebraniu Członków,
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h. występowanie do władz, instytucji oraz organizacji w sprawach pozyskiwania
środków na działalność statutową,
i. podejmowanie decyzji w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników
Stowarzyszenia,
j. współpraca z innymi organizacjami oraz instytucjami o podobnym charakterze
działania,
k. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków
Stowarzyszenia oraz Uczestników Stowarzyszenia,
l. rozpatrywanie sporów w obrębie Stowarzyszenia,
m. wykonywanie innych zadań przewidzianych Statutem
n. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do organizacji, o których mowa w §1 ust. 6,
bądź wystąpieniu z nich
o. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
6. Zarząd będzie działał w oparciu o Statut oraz uchwalony przez siebie regulamin, przy
czym w przypadku kolizji pierwszeństwo mają postanowienia Statutu.
7. Członkowie Zarządu są zobowiązani ustąpić, jeśli zostali skazani prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.
§7
[Komisja Rewizyjna]
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli
nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie
Członków, w tym z Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a. nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej,
b. nie mogą pełnić funkcji, jeśli byli skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe,
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu
Stowarzyszenia.
5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola działalności Stowarzyszenia,
b. występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z
przeprowadzonej kontroli,
c. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej działalności,
d. zgłaszanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi,
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e. występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków, w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego
statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.
6. Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo występowania do Zarządu z wnioskami z
przeprowadzonej kontroli oraz żądania usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
7. Komisja Rewizyjna będzie działała w oparciu o Statut oraz uchwalony przez siebie
regulamin, przy czym w przypadku kolizji pierwszeństwo mają postanowienia Statutu.
8. Jeśli w trakcie pełnienia funkcji w Komisji, Członek Komisji przestanie spełniać
wymagania określone w §7 ust 3a lub 3b, powinien niezwłocznie ustąpić z pełnionej
funkcji.
§8
[Majątek Stowarzyszenia]
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości i ruchomości.
2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są;
a.
b.
c.
d.
e.
f.

składki członkowskie Członków Stowarzyszenia,
darowizny, zapisy, spadki,
dotacje państwowe,
dotacje samorządowe,
wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia
wpływy z działalności gospodarczej.

3. Majątkiem stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach
określonych w odrębnych przepisach w zakresie:
a. wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza,
z wyłączeniem w zakresie oprogramowania - 58.1,
b. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w
mediach drukowanych - 73.12. B,
c. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w
pozostałych mediach - 73.12.D,
d. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - 82.30.Z
e. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - 85.59.B
f. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z
g. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
- 47.99.Z
h. działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania - 58.29.Z
i. działalność związana z oprogramowaniem - 62.01.Z
j. działalność agencji reklamowych - 73.11.Z.
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5. Do reprezentowania Stowarzyszenia w zakresie praw, obowiązków i zobowiązań
majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw, wymagane jest współdziałanie dwóch
członków Zarządu lub innych osób upoważnionych przez Zarząd Stowarzyszenia.
6. Zarząd prowadzi rachunkowość stowarzyszenia zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.
7. Rok rozliczeniowy dla gospodarki finansowej Stowarzyszenia pokrywa się z rokiem
kalendarzowym.
8. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących
realizacji celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy
realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego
członków.
§9
[Zmiana Statutu]
1. Statut Stowarzyszenia może być zmieniony.
2. Zmiana Statutu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków
podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób
uprawnionych do głosowania.
§ 10
[Rozwiązanie Stowarzyszenia i postanowienia końcowe]
1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania
Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby
osób uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie znajdują przepisy
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2001, Nr 79, Poz.
855 ze zmianami).

