
STATUT STOWARZYSZENIA EKSPERTÓW BEZPIECZEŃSTWA 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

 

 

 

 

Postawienia ogólne 

 

 

§ 1 

1. Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej 

Stowarzyszeniem, ma na celu inicjowanie, podejmowanie i propagowanie działań na 

rzecz bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli. 

2. Stowarzyszenie tworzą byli lub obecni pracownicy, funkcjonariusze lub żołnierze 

służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub ochrony państwa, bądź Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności – jednostek specjalnych Policji 

lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 2 

1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach 

niezarobkowych, posiadającym osobowość prawną. 

2. Kierując się działaniem na rzecz bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej i jej 

obywateli, a także porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie 

samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz 

uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. 

3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do 

prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. 

4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność charytatywną lub gospodarczą zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

5. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony. 

§ 3 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, jeżeli nie narusza to obowiązujących przepisów prawa lub zobowiązań 

wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną. 

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Zielonka k. Warszawy. 

 

§ 4 

 

Stowarzyszenie posługuje się własną pieczęcią z napisem: Stowarzyszenie Ekspertów 

Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej i adresem. Może używać w nazwie tłumaczeń 

nazwy w językach obcych oraz wyróżniającego znaku graficznego (logo). 

 



§ 5 

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych lub międzynarodowych stowarzyszeń, 

organizacji lub związków stowarzyszeń działających w sferze bezpieczeństwa 

narodowego, wewnętrznego lub międzynarodowego, jeżeli nie narusza to 

obowiązujących przepisów prawa lub zobowiązań wynikających z umów 

międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną. 

2. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi lub międzynarodowymi 

stowarzyszeniami, organizacjami lub związkami stowarzyszeń działających  

w sferze bezpieczeństwa narodowego, wewnętrznego lub międzynarodowego, jeżeli 

nie narusza to obowiązujących przepisów prawa lub zobowiązań wynikających  

z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną. 

 

 

 

Cele i sposoby ich realizacji 

 

§ 6 

 

I. Stowarzyszenie inicjuje, podejmuje i propaguje działania na rzecz bezpieczeństwa 

Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli poprzez: 

1. Wspieranie administracji publicznej, służb ochrony bezpieczeństwa i porządku 

publicznego lub ochrony państwa, bądź Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,  

w szczególności – jednostek specjalnych Policji lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej i jej 

obywateli; 

2. Podejmowanie badań, analiz, prac koncepcyjnych służących bezpieczeństwu, a także 

porządkowi publicznemu, a w szczególności: 

 

a) przeciwdziałaniu, zapobieganiu, ujawnianiu, zwalczaniu przestępczości, w tym 

przestępstw ekonomicznych, cyberprzestępczości oraz przestępstw na szkodę 

interesów finansowych Rzeczypospolitej Polskiej, a także Unii Europejskiej; 

b) przeciwdziałaniu, zapobieganiu, ujawnianiu, zwalczaniu terroryzmu; 

c) przeciwdziałania patologiom społecznym; 

d) profilaktyce kryminalnej; 

e) aktywizowaniu lokalnych społeczności do zapobiegania zagrożeniom i reagowania 

w przypadku ich identyfikacji; 

f) wzmacnianiu odporności infrastruktury krytycznej państwa; 

g) wzmacnianiu ochrony informacji niejawnych; 

h) wzmacnianiu efektywności zarządzania kryzysowego. 

 

3. Działanie na rzecz rozwoju: nauk o bezpieczeństwie, nauk państwie i prawie, 

kryminalistyki, kryminologii, nauk penalnych, technologii służących  bezpieczeństwu 

Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli; 



4. Realizowanie działań audytorskich, eksperckich, ocennych, doradczych, 

konsultacyjnych, analitycznych, szkoleniowych, edukacyjnych w zakresie określonym 

w pkt 2 i 3 oraz w przedmiocie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa 

międzynarodowego; 

5. Inspirowanie i organizacja seminariów, sympozjów, konferencji, sesji popularno-

naukowych, działalności publicystycznej i wydawniczej, konkursów i turniejów w 

zakresie określonym w pkt 2 i 3 oraz w przedmiocie przeciwdziałania zagrożeniom 

bezpieczeństwa międzynarodowego; 

6. Wzmacnianie działań służących ochronie praw człowieka w toku działań na rzecz 

bezpieczeństwa; 

7. Krzewienie i kultywowanie patriotycznych tradycji oraz postaw propaństwowych, w 

szczególności poprzez organizację spotkań i wydawanie publikacji; 

8. Realizowanie działań na rzecz przekwalifikowania lub aktywizacji zawodowej 

pracowników, funkcjonariuszy lub żołnierzy służb ochrony bezpieczeństwa i porządku 

publicznego lub ochrony państwa, bądź Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - w 

sytuacjach związanych z zakończeniem ich pracy lub służby; 

9. Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa obywateli polskich i cudzoziemców; 

10. Współpraca, w zakresie celów i działań  określonych w pkt 1-9, z właściwymi 

podmiotami, w szczególności z: 

 

a) przedstawicielami środowisk opiniotwórczych, naukowych, 

b) organizacjami pozarządowymi. 

c) instytucjami, organami, organizacjami państwowymi, w tym rządowymi i 

samorządowymi. 

 

II. Działania Stowarzyszenia, o których mowa w ust. I pkt 1, 6, 8, 9 i 10 lit. c, 

realizowane są poprzez: 

1. Opracowywanie i przedstawienie przez Stowarzyszenie inicjatyw społecznych, 

projektów, analiz, ekspertyz, opinii; 

2. Propagowanie działań Stowarzyszenia wymienionych w pkt 1 za pomocą dostępnych 

środków przekazu;  

3. Zapraszanie przedstawicieli podmiotów, o których mowa w ust. I pkt 1, 8, 10 lit. c,  

do udziału w organizowanych przez Stowarzyszenie spotkaniach, sympozjach, 

konferencjach;  

4. Udział Stowarzyszenia, poprzez działania wymienione w pkt 1 i 3, w przewidzianych 

prawem kontaktach organizacji społecznych z podmiotami, o których mowa w  ust. I 

pkt 1, 8, 10 lit. c. 

 

 

Członkostwo 

 

§ 7 

1. Członkiem Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski lub cudzoziemiec mający 

pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, który 



popiera cele i działalność Stowarzyszenia oraz złożył deklarację członkowską, z 

zastrzeżeniem pkt 2 i 3 oraz § 8-19. 

2. Członkostwo nabywa się w trybie określonym w § 13 i 14, z zastrzeżeniem § 9 pkt 2. 

3. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa ograniczają, z racji miejsca lub rodzaju pracy 

bądź służby, działalność publiczną, członek Stowarzyszenia, którego te ograniczenia 

dotyczą, zobowiązany jest do spełniania wymogów obowiązujących przepisów prawa 

w tym zakresie. 

§ 8 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a) członków zwyczajnych, 

b) członków wspierających, 

c) członków honorowych. 

§ 9 

 

1. Członkiem zwyczajnym może być: 

 

a) były lub obecny pracownik, funkcjonariusz lub żołnierz służb ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego lub ochrony państwa, bądź Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności – jednostek specjalnych Policji lub Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) inna osoba fizyczna, będąca – w ocenie Zarządu Stowarzyszenia - ekspertem w 

zakresie  bezpieczeństwa, 

c) dotychczasowy członek wspierający lub honorowy, będący osobą fizyczną, który 

wykazał się – w ocenie Zarządu Stowarzyszenia - znaczącą aktywnością w pracach 

i działaniach Stowarzyszenia lub na jego rzecz.  

 

2. Z chwilą rozpoczęcia działalności Stowarzyszenia członkiem zwyczajnym staje się 

każdy z założycieli Stowarzyszenia; w tym przypadku § 13 nie ma zastosowania. 

 

§ 10 

 

Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia 

oraz głos stanowiący na Walnym Zebraniu Członków. Mogą korzystać z pomocy 

Stowarzyszenia oraz zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia. Członek 

zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo: 

 

a) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania 

Stowarzyszenia, 

b) korzystać z lokalu stowarzyszenia, 

c) posiadać legitymację Stowarzyszenia, 

d) odwoływać się od uchwał Zarządu do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 

dni od daty doręczenia, chyba, że okoliczności wymuszają i usprawiedliwiają 

przedłużenie terminu odwołania, 

e) uczestniczenia we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez 

Stowarzyszenie. 

 



§ 11 

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która popiera cele 

i działalność Stowarzyszenia oraz deklaruje dowolną określoną przez siebie składkę. 

 

§ 12 

 

Członkowie wspierający mogą uczestniczyć (w przypadku osób prawnych – poprzez 

przedstawiciela lub przedstawicieli umocowanych do ich reprezentacji) w Walnym 

Zebraniu Członków z głosem doradczym oraz brać udział w pracach Stowarzyszenia, nie 

mając czynnego i biernego prawa wyborczego. 

 

§ 13 

 

Członków zwyczajnych lub wspierających przyjmuje Zarząd  Stowarzyszenia w drodze 

uchwały, każdorazowo przy poparciu deklaracji członkowskiej kandydata przez dwóch 

członków wprowadzających, będących członkami zwyczajnymi.  

 

§ 14 

 

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, zasłużona – w ocenie Zarządu 

Stowarzyszenia - dla Stowarzyszenia i wspierania jego działalności w kraju lub za 

granicą. 

2. Członkowie honorowi ustanawiani są uchwałami Zarządu Stowarzyszenia. 

3. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w działalności 

statutowej władz Stowarzyszenia. 

 

§ 15 

 

Członkowie zwyczajni i wspierający mają obowiązek: 

 

a) dbania o rozwój Stowarzyszenia dla osiągnięcia jego celów, 

b) przyczyniania się swoją postawą i działaniami do wzrostu i znaczenia 

Stowarzyszenia, tworzenia przyjacielskiej atmosfery oraz wzajemnego szacunku  

i zaufania, 

c) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień 

Statutu Stowarzyszenia, regulaminów i uchwał władz statutowych, 

d) brania udziału w działalności i pracach Stowarzyszenia, 

e) płacenia regularnie składek członkowskich. 

 

§ 16 

 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje, na podstawie uchwały Zarządu, w następstwie: 

 

a) złożenia na ręce Zarządu rezygnacji pisemnej, 

b) niepłacenia składek członkowskich ponad 6 miesięcy, 

c) nieusprawiedliwionego niebrania udziału w zebraniach i pracach Stowarzyszenia, 

d) zgonu członka Stowarzyszenia, 

 

 



§ 17 

 

Wykluczenie członka Stowarzyszenia może nastąpić w przypadku: 

 

a) rażącego naruszenia Statutu Stowarzyszenia, 

b) nierespektowania uchwał Władz Stowarzyszenia opartych na postanowieniach 

Statutu Stowarzyszenia, 

c) działalności rażąco sprzecznej z interesami Stowarzyszenia. 

 

§ 18 

 

1. Decyzję o wykluczeniu członka Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w formie uchwały, 

z którą zapoznaje wykluczonego członka.   

2. Wykluczony członek Stowarzyszenia może odwołać się od uchwały Zarządu w 

przedmiocie jego wykluczenia, w terminie 21 dni od daty zapoznania się z jej treścią.  

3. Odwołanie, o którym mowa w ust. 2 należy złożyć w formie pisemnej Zarządowi, 

który w terminie do 60 dni od jego otrzymania zwołuje Walne Zebranie Członków w 

celu jego rozpatrzenia.  

 

§ 19 

 

1. Odwołanie od uchwały Zarządu o wykluczeniu członka Stowarzyszenia rozpatruje 

Walne Zebranie Członków, na wniosek wykluczonego członka Stowarzyszenia - w 

głosowaniu tajnym.  

2. Uchwała o wykluczeniu członka jest ważna pod warunkiem, że w Walnym Zebraniu 

Członków brała udział co najmniej połowa członków zwyczajnych Stowarzyszenia i 

została podjęta bezwzględną większością głosów. 

3. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, o której mowa w ust. 1, jest 

ostateczna.  

4. Osoba wykluczona ze Stowarzyszenia zobowiązana jest rozliczyć się i zwrócić 

dokumenty oraz rzeczy będące własnością lub należące do Stowarzyszenia. 

 

 

 

 

Władze stowarzyszenia 

 

 

§ 20 

 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

 

a) Walne Zebranie Członków, 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna. 

 

2. Najwyższą Władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków; Walne Zebranie 

Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

3. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie 



wspierający, honorowi, jak i również zaproszeni przedstawiciele resortu spraw 

wewnętrznych lub obrony narodowej bądź inne osoby zaproszone przez Zarząd. 

4. Walne Zebranie Członków wybiera, na okres 4 lat, Członków Zarządu i Członków 

Komisji Rewizyjnej. 

5. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej raz do roku, powiadamiając 

członków Stowarzyszenia o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad, co 

najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. 

6. Wszelkie zawiadomienia pochodzące od Stowarzyszenia lub jego organów doręczane 

są listownie lub drogą elektroniczną, na adres lub adres e-mail wskazany przez 

członka Stowarzyszenia w deklaracji członkowskiej; modyfikacja tego adresu 

wymaga zawiadomienia Stowarzyszenia przez członka listownie lub drogą 

elektroniczną, na adres lub adres e-mail Stowarzyszenia. 

§ 21 

 

1. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy 

obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do 

głosowania.  

2. W przypadku braku wymaganego quorum w pierwszym terminie, w którym zostało 

zwołane Walne Zebranie, Zarząd zwołuje je w drugim terminie i wtedy Walne 

Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów niezależnie od 

liczby jego uczestników. 

§ 22 

 

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, na wniosek Komisji 

Rewizyjnej lub 1/2 Członków Stowarzyszenia. 

 

§ 23 

 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

 

a) uchwalanie Statutu oraz zmian jego postanowień, 

b) rozwiązanie Stowarzyszenia, 

c) podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w Statucie lub w sprawach, 

w których Statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia, 

d) uchwalanie ogólnych kierunków i ogólnych programów działania Stowarzyszenia, 

e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

f) dokonywanie wyborów i odwoływanie Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

g) udzielanie lub nieudzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji 

Rewizyjnej, 

h) zatwierdzanie regulaminów, 

i) rozpatrywania odwołań członków od uchwał Zarządu, 

 

2. Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może być odwołany z powodu 

nieusprawiedliwionej nieobecności w pracach organu, do którego został wybrany,  

a także z powodu utraty zaufania, jakim obdarzyło go Walne Zebranie Członków. 

Uchwała wymaga uzasadnienia, a na żądanie odwołanego - doręczenia uchwały  



z uzasadnieniem na piśmie. 

3. Podjęcie uchwały przez Walne Zebranie Członków w sprawie zmiany Statutu lub 

odwołania członka Zarządu, bądź członka Komisji Rewizyjnej wymaga większości 2/3 

głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków Walnego Zebrania uprawnionych 

do głosowania. 

 

 

 

Zarząd 

 

 

§ 24 

 

Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 

 

§ 25 

 

1. W skład Zarządu wchodzi, z zastrzeżeniem ust.2 i 3, 5 lub 6 osób, w tym: prezes, 2 

lub 3 wiceprezesów, sekretarz oraz skarbnik. 

2. W skład pierwszego Zarządu Stowarzyszenia wchodzi 5 osób. 

3. Przed upływem kadencji Zarządu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków może 

wybrać, na czas do końca kadencji tegoż Zarządu, trzeciego wiceprezesa tegoż 

Zarządu, w trybie wyboru członka Zarządu. 

4. Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest na okres 4 lat. 

5. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera, z zastrzeżeniem ust.3, ze swego grona 

prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika, powierzając im określone zadania. 

6. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu w trakcie kadencji, dokonuje się 

wyborów uzupełniających na niezwłocznie zwołanym Walnym Zebraniu Członków. 

 

§ 26 

 

Do zadań Zarządu należy: 

 

a) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia, 

b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, składanie 

oświadczeń woli, 

c) zapewnianie realizacji uchwał podjętych przez Walne Zebranie Członków, 

d) konkretyzacja i realizacja ogólnych kierunków i ogólnych programów działania 

uchwalanych przez Walne Zebranie Członków, 

e) realizowanie zadań i celów wynikających ze Statutu, 

f) popularyzowanie zadań i celów Stowarzyszenia, 

g) nawiązywanie współpracy z osobami fizycznymi lub prawnymi bądź organami lub 

instytucjami zainteresowanymi działalnością lub celami Stowarzyszenia, 

h) zarządzanie finansami i majątkiem Stowarzyszenia, zawieranie umów i zaciąganie 

zobowiązań, 

i) zwoływanie Walnych Zebrań Członków i składanie na nich sprawozdań  

z działalności, 

j) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do krajowych lub 

międzynarodowych stowarzyszeń, organizacji lub związków stowarzyszeń, 



k) podejmowanie uchwał o nadaniu i pozbawieniu członkostwa honorowego, 

l) określenie wysokości składek członkowskich oraz innych obciążeń członków, 

zabezpieczenie ich zbierania, 

m) prowadzenie ewidencji członków, przyjmowanie i skreślanie ich z ewidencji, 

n) zatrudniania i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia. 

 

§ 27 

 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w przedmiocie zaciągania 

zobowiązań lub przyjmowania przysporzeń, uprawnieni są: Prezes Zarządu wraz z innym 

członkiem Zarządu – działający łącznie. 

 

§ 28 

 

1. Zarząd działa społecznie i pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo 

posiedzeniach. 

2. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu w miarę potrzeb i są one protokołowane. 

3. Do ważności decyzji i uchwał wymagana jest zwykła większość głosów członków 

Zarządu przy obecności połowy składu. 

4. W przypadku równej liczby głosów podczas głosowania w Zarządzie o wyniku 

każdorazowo rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 

 

§ 29 

W okresie między posiedzeniami Prezes Zarządu koordynuje pracę pozostałych członków 

Zarządu. 

 

§ 30 

 

Zarząd może powołać komisje i zespoły do wykonywania ściśle określonych zadań, do 

których może zaprosić ekspertów /doradców/. Po wykonaniu określonego zadania 

komisje /zespoły/ulegają, rozwiązaniu. 

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna 

 

 

 

§ 31 

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna wybierana jest na okres 4 lat.  

3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, które na pierwszym posiedzeniu wybierają ze 

swego grona Przewodniczącego i Zastępcę. 

4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby wchodzące w skład innych władz 

Stowarzyszenia. 

5. W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, dokonuje się wyborów 

uzupełniających na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. 



 

 

§ 32 

 

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

 

a) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z całokształtu działalności Stowarzyszenia raz 

do roku, 

b) badanie pod względem formalnym i merytorycznym przychodów i wydatków, 

c) występowanie z wnioskami w przedmiocie absolutorium do Zarządu, 

d) składanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu 

Członków, 

e) udział w pracach Zarządu z głosem doradczym, 

f) przeprowadzenie co najmniej dwa razy do roku kontroli całokształtu działalności 

Stowarzyszenia, 

 

2. Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej wymagana jest zwykła większość głosów. 

 

 

 

 

Majątek stowarzyszenia 

 

 

§ 33 

 

1. Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, 

zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz 

z ofiarności publicznej. 

2. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować 

darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej. 

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad 

określonych w odrębnych przepisach. 

 

§ 34 

 

Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji 

celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego 

członków. 

 

 

§ 35 

 

1. Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Rokiem sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy. 

 

 

 

 



 

Likwidacja stowarzyszenia 

 

 

§ 36 

 

Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej 

bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków 

Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. 

 

§ 37 

 

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia podjęta przez Walne Zebranie Członków określa 

sposób likwidacji, likwidatora oraz cele przeznaczenia majątku. 

 

 

 

 

 

 

Komitet Założycielski 

 

 

1. ………………………………..……………………… 

2. ……………………………………..………………… 

3. …………………………………..…………………… 


