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ROZDZIAŁ I 

[Postanowienia ogólne] 
 

§ 1. 
 
1. Stowarzyszenie WE-MET FUTSAL CLUB KAMIENICA KRÓLEWSKA (dalej: Stowarzyszenie) 

działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 
1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz w oparciu o postanowienia niniejszego Statutu.  
 

2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy: WE-MET FC Kamienica Królewska.  
 

§ 2. 
 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Kamienica Królewska.  
 

§ 3. 
 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym 
uwzględnieniem Kamienicy Królewskiej i województwa pomorskiego. 
 

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na 
terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

 
§ 4. 

 
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest zawiązane na czas nieograniczony.  

 
2. Stowarzyszenie jest klubem sportowym w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

(Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.).  
 

3. Stowarzyszenie może być organizacją pożytku publicznego, prowadzącą działalność w sferze 
upowszechniania działalności w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.  

 
§ 5. 

 
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami 
pozarządowymi i innymi instytucjami. Może być członkiem tych organizacji na zasadach pełnej 
autonomii. 
 

§ 6. 
 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. 
 

2. Do prowadzenia swoich działań Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, którzy wykonują 
swoją pracę na rzecz Stowarzyszenia na podstawie umowy cywilnoprawnej bądź umowy o pracę. 

 
3. Stowarzyszenie może ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe dla zawodników. 

Zasady przyznawania stypendiów sportowych określa Zarząd.  
 

ROZDZIAŁ II 
[Cele i sposoby ich realizacji] 

 
§ 7. 

 
Celami Stowarzyszenia są: 

a) współzawodnictwo sportowe, polegające na organizacji i prowadzeniu współzawodnictwa w 
następujących dyscyplinach sportowych: futsal oraz piłki nożnej zarówno amatorskiego jaki i 
profesjonalnego;  



  

b) szkolenie sportowe, polegające na tworzeniu warunków do uprawiania sportu; 
c) wychowywanie i edukacja sportowa, polegająca na kształtowaniu pozytywnych cech charakteru 

i osobowości, poprzez uczestnictwo w realizacji celów i zadań statutowych Stowarzyszenia; 
d) profilaktyka sportowa, polegająca na zapobieganiu niekorzystnym zjawiskom związanym z 

uprawianiem sportu, ze szczególnym naciskiem na ochronę i promocję zdrowia fizycznego, 
psychicznego i społecznego;  

e) promocja zdrowia i zdrowego stylu życia zarówno na rzecz swych członków, jak i osób trzecich;  
f) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;  
g) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, 

sportową, rekreacyjną i towarzyską; 
h) promocja i organizacja wolontariatu.  

 
§ 8. 

 
Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez: 

a) organizowanie, prowadzenie i uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach 
sportowych wskazanych w § 7 lit. a Statutu;  

b) organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej, wychowawczej i 
oświatowej; 

c) organizowanie i prowadzenie działalności marketingowej, promocyjnej, informacyjnej, public 
relations, wystawienniczej, wydawniczej, radiowej, telewizyjnej, w celu propagowania oraz 
promocji sportu;   

d) ochronę praw i interesów oraz koordynację działalności członków Stowarzyszenia;  
e) prowadzenie szkolenia i edukacji z zakresu dyscyplin sportowych wskazanych w § 7 lit. a 

Statutu; 
f) sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami 

Stowarzyszenia oraz kontroli nad przestrzeganiem przez nich Statutu, postanowień i 
regulaminów; 

g) prowadzenie działalności popularyzatorskiej dyscyplin sportowych wskazanych w § 7 lit. a 
Statutu, poprzez wspomaganie i organizowanie imprez masowych, akademickich i szkolnych; 

h) organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym także międzynarodowych i 
międzypaństwowych; 

i) organizowanie kursów, konferencji oraz seminariów szkoleniowych; 
j) organizowanie campów, kolonii i obozów dla członków Stowarzyszenia; 
k) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, organizacjami i instytucjami 

międzynarodowymi, środkami masowego przekazu, sektorem gospodarczym oraz innymi 
organizacjami sportowymi, instytucjami i osobami fizycznymi w zakresie realizacji celów 
statutowych Stowarzyszenia;  

l) podejmowanie różnorodnych działań mających na celu uzyskaniu środków finansowych na 
realizację zadań statutowych Stowarzyszenia;  

m) prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód przeznaczony będzie na cele statutowe 
Stowarzyszenia;  

n) podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.  
 

ROZDZIAŁ III 
[Członkowie Stowarzyszenia] 

 
§ 9. 

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

członkiem wspierającym Stowarzyszenie.  
 

2. Stowarzyszenie posiada członków: 
a) zwyczajnych; 
b) zrzeszonych; 
c) wspierających;  
d) honorowych.  

 
 
 



  

§ 10. 
 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia są osoby fizyczne, które brały udział w zebraniu 
założycielskim Stowarzyszenia (tj. zebraniu w przedmiocie przekształcenia stowarzyszenia 
zwykłego w stowarzyszenie rejestrowe) oraz osoby fizyczne, które uzyskały ten status na podstawie 
decyzji, o której mowa w ust. 2 poniżej. 
 

2. Status członka zwyczajnego Stowarzyszenia nadaje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały na 
podstawie pisemnego wniosku członka zrzeszonego Stowarzyszenia i po spełnieniu przez niego 
wymagań określonych w Statucie.  

 
3. Warunkiem uzyskania statusu członka zwyczajnego Stowarzyszenia jest łączne spełnienie 

następujących przesłanek:  
 

a) posiadanie przez minimum 1 (jeden) rok przed dniem złożenia wniosku o uzyskanie statusu 
członka zwyczajnego statusu członka zrzeszonego;  

b) uzyskanie rekomendacji na piśmie od co najmniej dwóch członków zwyczajnych.  
 

4. O nadaniu statusu członka zwyczajnego Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia decyduje w 
formie uchwały podjętej nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty złożenia wniosku. O treści 
uchwały Zarząd Stowarzyszenia niezwłocznie powiadamia w formie pisemnej zainteresowanego.  
 

5. Zarząd Stowarzyszenia może odmówić zgody na nadanie statusu członka zwyczajnego 
Stowarzyszenia, w szczególności w przypadku, gdy zainteresowany:  

 
a) postępuje w sposób sprzeczny z celami Stowarzyszenia lub nie daje rękojmi należytej realizacji 

zadań statutowych Stowarzyszenia;  
b) jest członkiem innych podmiotów, których działalność jest konkurencyjna w stosunku do 

działalności Stowarzyszenia;  
c) uzyskał od Zarządu negatywną ocenę swojej działalności w strukturze Stowarzyszenia. Ocena 

wydawana jest w momencie złożenia przez zainteresowanego wniosku o nadanie statusu 
członka zwyczajnego;  

d) nie uzyska rekomendacji, o których mowa w ust. 3 lit. b) powyżej. 
 

§ 11. 
 

1. Członkiem zrzeszonym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i 
utożsamia się z celami Stowarzyszenia oraz złoży pisemną deklarację członkowską, której wzór 
określa Zarząd Stowarzyszenia.  
 

2. Członkiem zrzeszonym Stowarzyszenia może być również osoba małoletnia poniżej 16 roku życia, 
za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych, jednakże członkom takim nie przysługują 
uprawnienia określone w § 14 lit. a) Statutu.  

 
3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może również zostać cudzoziemiec niemający miejsca 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
 
4. Przyjęcie nowych członków zrzeszonych dokonuje Zarząd w drodze uchwały podjętej nie później 

niż w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji przez zainteresowanego.  
 

§ 12. 
 
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc 

finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.  
 

2. Przyjęcia nowych członków wspierających dokonuje Zarząd w drodze uchwały podjętej nie później 
niż w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji, w której określona jest forma 
deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.  

 
 



  

 
§ 13. 

 
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w 

działalność i rozwój Stowarzyszenia.  
 

2. Nadanie godności członka honorowego następuje poprzez przyjęcie uchwały przez Walne Zebranie 
Członków, na wniosek Zarządu lub co najmniej 7 członków Stowarzyszenia.  

 
§ 14. 

 
1. Członkowie zwyczajni mają prawo: 

 
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, z uwzględnieniem 

art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach;  
b) brania udziału z głosem stanowiącym podczas Walnego Zebrania Członków, z uwzględnieniem 

art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach; 
c) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;  
d) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie; 
e) zgłaszania wniosków dotyczących całokształtu działalności Stowarzyszenia.  

 
2. Członkowie zrzeszeni mają prawo:  

 
a) brania udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym;  
b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;  
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;  
d) zgłaszania wniosków dotyczących całokształtu działalności Stowarzyszenia.  

 
§ 15. 

 
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do: 
 

a) przestrzegania postanowień niniejszego Statutu oraz wszelkich innych dokumentów 
wewnętrznych wydanych przez upoważnione do tego władze Stowarzyszenia; 

b) aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów; 
c) przestrzegania zasady bezinteresowności materialnej zarówno w kontekście osobistym, jak i w 

imieniu Stowarzyszenia; 
d) respektowania uchwał władz Stowarzyszenia;  
e) systematycznego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz 

Stowarzyszenia, w terminie i wysokości ustalonej przez Zarząd; 
f) dbania o dobre imię Stowarzyszenia, a swoją postawą i działaniami do przyczyniania się do 

wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia. 
 

§ 16. 
 

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, 
mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym 
posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni. 
 

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 
przestrzegania niniejszego Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.  

 
3. Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania niniejszego Statutu oraz dbania o dobre 

imię Stowarzyszenia.  
 

§ 17. 
 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku: 
 



  

a) dobrowolnej rezygnacji wyrażonej w formie pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia 
złożonej do Zarządu;  

b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną; 
c) wykluczenia członka ze Stowarzyszenia przez Zarząd;  
d) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu. 

 
§ 18. 

 
1. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu, podjętej w 

głosowaniu jawnym w przypadku: 
 

a) nieprzestrzegania przez członka postanowień Statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków 
lub uchwał Zarządu podjętych w ramach przysługujących im kompetencji;  

b) działania członka na szkodę Stowarzyszenia;  
c) nieusprawiedliwionego zalegania przez członka z opłatą składki członkowskiej lub innych 

zobowiązań przez okres przekraczający dwa miesiące;  
d) braku aktywnej działalności członka na rzecz Stowarzyszenia.  

 
2. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia, zainteresowanemu 

przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem 
Zarządu w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na 
najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.  
 

3. W przypadku, kiedy wskutek zaistnienia zdarzeń opisanych w § 17 oraz § 18 ust. 1 niniejszego 
Statutu liczba członków Stowarzyszenia zmniejszy się poniżej 7, Zarząd jest zobowiązany do 
podjęcia działań zmierzających do uzyskania w terminie 3 miesięcy od zaistnienia ww. zdarzeń 
deklaracji o chęci przystąpienia nowego członka, tak aby łączna liczba członków spełniała ustawowy 
wymóg 7 osób.  

 
ROZDZIAŁ IV 

[Władze Stowarzyszenia] 
 

§ 19. 
 

Władzami Stowarzyszenia są: 
 

a) Walne Zebranie Członków; 
b) Zarząd; 
c) Komisja Rewizyjna. 

 
§ 20. 

 
1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym lub 

jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków bezwzględną większością głosów.  
 

2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji 
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie 
organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.  

 
§ 21. 

 
Uchwały wszystkich kolegialnych władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą 
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w 
pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że dalsze 
postanowienia Statutu stanowią inaczej.  
 

§ 22. 
 

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszeniu trwa 4 lata.  
 



  

[Walne Zebranie Członków] 
 

§ 23. 
 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
 

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  
 
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co 4 lata 

jako sprawozdawczo- wyborcze.  
 
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd: 
 

a) z jego inicjatywy; 
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej; 
c) na pisemny wniosek, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia. 
 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zostaje zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia 
wniosku lub żądania i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.  
 

6. Jeżeli Zarząd nie realizuje postanowień zawartych w ust. 4 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zebranie 
Członków zwołuje Komisja Rewizyjna.  

 
§ 24. 

 
1. Do kompetencji sprawozdawczo- wyborczego Walnego Zebrania Członków należy w 

szczególności: 
 

a) uchwalanie generalnych kierunków i programów działania Stowarzyszenia;  
b) uchwalanie Statutu i zmian Statutu;  
c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków;  
d) wybieranie i odwoływanie członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej;  
e) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do ustalenia terminu i wysokości 

wpisowego oraz składki członkowskiej; 
f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia;  
g) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;  
h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;  
i) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;  
j) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych związków oraz 

organizacji; 
k) nadawanie godności członka honorowego i pozbawianie jej; 
l) ostateczna interpretacja postanowień Statutu; 
m) wybór pełnomocnika do reprezentacji Stowarzyszenia w umowach i sporach między 

Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu;  
n) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych 

władz Stowarzyszenia. 
 
2. Do kompetencji sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków należy rozpatrywanie 

sporządzonego przez Zarząd rocznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia oraz rocznego 
sprawozdania finansowego (o ile przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakładają na 
Stowarzyszenie taki obowiązek), a także inne sprawy umieszczone w porządku obrad.  

 
3. Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków zajmuje się wyłącznie sprawami, dla których zostało 

zwołane.  
 

§ 25. 
 

1. Walne Zebranie Członków zwoływane są przez Zarząd w drodze uchwały, która ustala również 
termin, miejsce i proponowany porządek obrad.  



  

 
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia członków, 

na co najmniej 14 przed terminem Zebrania.  
 

3. Zawiadomienia, o który mowa w ust. 2 powyżej, dokonuje się listownie lub środkami komunikacji 
elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się dokonanie zawiadomienia 
poprzez wysłanie wiadomości mailowej, wiadomości w serwisie społecznościowym Facebook lub 
wysłanie wiadomości SMS-owej.  

 
4. Zarząd, co najmniej na 7 dni przed datą Walnego Zebrania Członków, dostarcza członkom materiały 

dotyczące zwołanego zebrania. Do dostarczenia materiałów stosuje się odpowiednio ust. 3 
powyżej.  

 
§ 26. 

 
1. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu i porządku 

obrad, których projekt przedkłada Zarząd. 
 

2. Do prawomocności uchwał Walnego Zebrania Członków niezbędna jest obecność połowy członków 
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie oraz niezależnie od ilości członków w drugim 
terminie, o ile termin ten został podany w zawiadomieniu o zwołaniu pierwszego terminu Walnego 
Zebrania Członków.  
 

§ 27. 
 

1. Walne Zebranie Członków otwiera Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu, po czym Walne 
Zebranie Członków wybiera spośród obecnych Przewodniczącego oraz Sekretarza obrad.  

 
2. Uchwały w sprawie odwołania członków Zarządu lub członków Komisji Rewizyjnej wymagają dla 

swej ważności powzięcia ich większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków 
Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.  

 
3. Uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia majątku 

Stowarzyszenia pozostałego po likwidacji Stowarzyszenia wymagają dla swej ważności podjęcia 
ich większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia 
uprawnionych do głosowania. 
 

§ 28. 
 

1. Głosowanie na Walnym Zebraniu Członków jest jawne. 
 

2. Tajne głosowanie można zarządzić przy wyborach do władz Stowarzyszenia lub na wniosek 1/5 
członków uprawnionych do głosowania i obecnych na Walnym Zebraniu Członków. 
 

§ 29. 
 

1. Członek może uczestniczyć w Walnym Zebrania Członków osobiście lub przez pełnomocnika. 
 

2. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zebrania Członków winno być udzielone pod rygorem 
nieważności na piśmie i winno być złożone Zarządowi, co najmniej na 3 dni przed planowanym 
dniem Walnego Zebrania Członków. 
 

§ 30. 
 

1. Obrady Walnego Zebrania Członków są protokołowane. 
 

2. Protokół podpisuje Przewodniczący oraz Sekretarz obrad.  
 
3. Protokół powinien zostać udostępniony wszystkim członkom Stowarzyszenia w siedzibie 

Stowarzyszenia nie później niż 30 dni po odbyciu Walnego Zebrania Członków. 



  

[Zarząd] 
 

§ 31. 
 

1. Działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd.  
 

2. Zarząd składa się od 1 do 3 członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu (w 
przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy). 
 

3. Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zebranie Członków spośród zaproponowanych 
przez członków kandydatów, bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym lub jawnym 
w zależności od uchwały podjętej przez Walne Zebranie Członków.  

 
4. Kadencja Zarządu trwa 4 lata i rozpoczyna się od dnia wyboru i trwa do dnia wyborów na kolejnym 

sprawozdawczo- wyborczym Walnym Zebraniu Członków.  
 
5. Jeżeli w trakcie trwania kadencji zostanie wybrany nowy Zarząd lub poszczególni członkowie 

Zarządu, kadencja tego Zarządu lub kadencja wybranych członków Zarządu trwa do najbliższego 
sprawozdawczo- wyborczego Walnego Zebrania Członków.  

 
6. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z 

pełnioną funkcją. Regulamin wynagradzania członków Zarządu uchwala Zarząd.  
 
7. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:  
 

a) śmierci członka;  
b) rezygnacji członka Zarządu zgłoszonej na piśmie;  
c) odwołania;  
d) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.  
 

§ 32. 
 

Do kompetencji Zarządu należy: 
a) kierowanie bieżącą pracą i realizacją celów Stowarzyszenia; 
b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków; 
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawnymi; 
d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej; 
e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu; 
f) zwoływanie Walnego Zebrania Członków; 
g) opracowywanie programów i planów działania Stowarzyszenia; 
h) opracowywanie i przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania z działalności 

Zarządu; 
i) przygotowanie wzoru deklaracji członkowskiej; 
j) podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia i wykluczenia członków Stowarzyszenia oraz 

prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia; 
k) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, zbywania lub obciążania majątku 

Stowarzyszenia; 
l) podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników oraz ustalania 

wysokości wynagrodzenia; 
m) na podstawie otrzymanego upoważnienia Walnego Zebrania Członków ustalanie wysokości 

wpisowego dla członków Stowarzyszenia oraz wysokości i terminu uiszczania składki 
członkowskiej; 

n) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu oraz regulaminu wynagradzania członków Zarządu;  
o) interpretacja postanowień niniejszego Statutu między Walnymi Zebraniami Członków;  
p) podejmowanie innych uchwał w bieżących sprawach Stowarzyszenia niezastrzeżonych do 

kompetencji innych władz Stowarzyszenia.  
 

 



  

§ 33. 
 

1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu w ciągu 14 dni od dnia wyboru i dokonuje z 
pośród swojego grona wyboru Prezesa i Wiceprezesa Zarządu (w przypadku gdy Zarząd jest 
wieloosobowy).  
 

2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes z 
własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej ½ członków Zarządu.  

 
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. 
  
4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków 

Zarządu (w przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy). W przypadku równej liczby głosów decyduje 
głos Prezesa Zarządu. 
 

5. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w drodze korespondencyjnej lub przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej z tym zastrzeżeniem, że dla ich ważności niezbędne jest jej 
podjęcie większością kwalifikowaną 2/3 głosów, przy uczestnictwie co najmniej połowy liczby 
członków Zarządu.  

 
6. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół. Protokół podpisują wszyscy członkowie Zarządu 

obecni na posiedzeniu. 
 
7. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie 

reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków lub Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej.  

 
8. Szczegółowe zasady i tryb działania pracy Zarządu określa regulamin pracy Zarządu.  

 
[Komisja Rewizyjna] 

 
§ 34. 

 
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.  

 
2. Komisja Rewizyjna składa się od 2 do 3 członków w tym Przewodniczącego i jest wybierana przez 

Walne Zebranie Członków na 4 letnią kadencję. 
 

3. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej wygasa na skutek:  
 

a) śmierci członka, 
b) rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej zgłoszonej na piśmie; 
c) odwołania, 
d) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
 

4. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.  
 

5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu pracy.  
 
6. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący, który zwołuje jej posiedzenia z własnej 

inicjatywy lub na wniosek co najmniej ½ członków Komisji Rewizyjnej. Posiedzenia Komisji 
Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku.  

 
7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 
 
8. Uchwały Komisji Rewizyjnej mogą być podejmowane w drodze korespondencyjnej lub przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej z tym zastrzeżeniem, że dla ich ważności 



  

niezbędne jest jej podjęcie większością kwalifikowaną 2/3 głosów, przy uczestnictwie co najmniej 
połowy liczby członków Komisji Rewizyjnej.  

 
9. Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół. Protokół podpisują wszyscy członkowie 

Komisji obecni na posiedzeniu. 
 
10. W przypadku braku wyznaczenia przez Walne Zebranie Członków pełnomocnika reprezentującego 

Stowarzyszenie w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim, 
Stowarzyszenie reprezentuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.  

 
§ 35. 

 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
 

a) kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej 
pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działań, 

b) badanie i kontrola ksiąg, dokumentów i rachunków Stowarzyszenia, 
c) kontrola zgodności zamknięć rachunkowych i bilansu za każdy rok obrachunkowy, 
d) występowanie z wnioskami oraz żądanie wyjaśnień od Zarządu w sprawach wynikających z 

ustaleń kontrolnych, 
e) sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną 

działalności Zarządu, 
f) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi, 
g) zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w przypadkach określonych w 

Statucie.  
 

§ 36. 
 
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem 
doradczym. 

 
ROZDZIAŁ V 

[Majątek i gospodarka finansowa Stowarzyszenia] 
 

§ 37. 
 

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
 

2. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości, papiery wartościowe, środki 
pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym Stowarzyszenia i fundusze, które służą wyłącznie 
do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.  

 
3. Na fundusze Stowarzyszenia składają się w szczególności: 
 

a) wpłaty wpisowego; 
b) składki członkowskie; 
c) dotacje na realizację zadań zleconych pochodzących od organów państwowych; 
d) darowizny;  
e) zapisy i spadki 
f) dochody z majątki; 
g) środki otrzymane od sponsorów;  
h) wpływy uzyskane z działalności gospodarczej; 
i) inne wpływy uzyskane z działalności statutowej Stowarzyszenia.  

 
4. Dochody Stowarzyszenia przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych i w związku 

z powyższym zabrania się:  
 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w 
stosunku do jego członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz 
osób, z którymi pracownicy 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, 
zwanych dalej osobami bliskimi,  

b) przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów Stowarzyszenia 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,  

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów Stowarzyszenia lub 
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 
chyba że to wykorzystanie wynika ze statutowego celu działalności Stowarzyszenia. 
 

5. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 
 

§ 38. 
 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w 
odrębnych przepisach.  
 

2. Stowarzyszenie może tworzyć inne podmioty gospodarcze lub wstępować do innych podmiotów 
gospodarczych. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia może być również realizowana poprzez 
uczestnictwo w spółkach, w tym w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych na zasadach 
określonych w stosownych przepisach. 

 
3. Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest: 
 

1) PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 
2) PKD 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach 
3) PKD 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych 

    prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
4) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej i 

   Internet 
5) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, 

   straganami i targowiskami 
6) PKD 58.11.Z Wydawanie książek 
7) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 
8) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza 
9) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych  
10) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 
11) PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów

   telewizyjnych 
12) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i 

   programami telewizyjnymi 
13) PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów 

   telewizyjnych 
14) PKD 59.14.Z  Działalność związana z projekcja filmów  
15) PKD 59.20.Z  Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 
16) PKD 60.20.Z  Nadawani programów telewizyjnych ogólnodostępnych i 

    abonamentowych  
17) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem 
18) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii 

    informatycznych i komputerowych 
19) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i 

   podobna działalność 
20) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych 
21) PKD 63.91.Z  Działalność agencji informacyjnych  
22) PKD 64.99.Z  Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 
emerytalnych  

23) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 



  

    dzierżawionymi 
24) PKD 68.32.Z  Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie  
25) PKD 70.21.Z  Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja  
26) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 

    gospodarczej i zarządzania 
27) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych 
28) PKD 73.12.A  Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklam owe w radio 

i    telewizji  
29) PKD 73.12.B  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

   drukowanych  
30) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

   elektronicznych (Internet) 
31) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych 

   mediach  
32) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej 
33) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania  
34) PKD 74.20.Z  Działalność fotograficzna  
35) PKD 77.21.Z  Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego  
36) PKD 77.22.Z Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. 
37) PKD 77.373.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając 

    komputery 
38) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wył. prac 

   chronionych prawem autorskim 
39) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 
40) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności  

   gospodarczej gdzie indziej sklasyfikowana 
41) PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 

    rekreacyjnych 
42) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 
43) PKD 85.60.Z  Działalność wspomagająca edukację  
44) PKD 93.11.Z  Działalność obiektów sportowych  
45) PKD 93.12.Z  Działalność klubów sportowych  
46) PKD 93.13.Z  Działalność obiektów sportowych służących poprawie kondycji 

    fizycznej  
47) PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem 
48) PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 
49) PKD 96.04.Z  Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 
 

4. Dochody z działalności gospodarczej służą realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie mogą 
być one przeznaczane bezpośrednio do podziału między jego członków. 
 

5. Formy, zakres i metody prowadzenia działalności gospodarczej Stowarzyszenia ustala Zarząd. 
 
6. Działalność gospodarcza wymagająca stosownych koncesji lub zezwoleń może zostać podjęta po 

ich uzyskaniu. 
 

§ 39.  
 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach z zakresu zaciągania 
zobowiązań majątkowych, w przypadku Zarządu jednoosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu, a 
w przypadku Zarządu wieloosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch 
członków Zarządu działających wspólnie.   
 

ROZDZIAŁ VI 
[Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia]  

 
§ 40. 

 
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną 

większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.  



  

 
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa 

likwidatorów, sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.  
 
3. W sprawach dotyczących rozwiązania Stowarzyszenia nieuregulowanych w Statucie mają 

odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.  
 

ROZDZIAŁ VII 
[Postanowienia końcowe] 

 
§ 41. 

 
W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie postanowienia prawa powszechnie 
obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.  
 

§ 42. 
 

Prawo interpretacji Statutu pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków przysługuje Zarządowi. 
Ostateczna interpretacja postanowień Statutu należy do Walnego Zebrania Członków, na podstawie 
uprzednio złożonego pisemnego wniosku o interpretację.  
	
	
	

 

Kamienica Królewska, dnia 15.06.2021 r. 
 

Podpisy członków Zarządu: 

 

______________ - __________________ 
    (imię i nazwisko)                     (funkcja)  
	


