
S T A T U T 

STOWARZYSZENIA OFICERÓW MW RP 

Gdynia 2015 

 

Rozdział I.  NAZWA, OBSZAR DZIAŁANIA, SIEDZIBA STOWARZYSZENIA 

§ 1. 

Stowarzyszenie Oficerów Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej, dalej zwane 

Stowarzyszeniem (w skrócie SOMW RP), jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem 

koleżeńskim, skupiającym oficerów marynarki wojennej pozostających w stanie spoczynku, 

rezerwie lub pełniących służbę czynną. 

§ 2. 

1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą 

jego władz naczelnych jest Gdynia.  

2. Stowarzyszenie, dla właściwego realizowania swych celów statutowych, może prowadzić 

działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. Stowarzyszenie ma prawo tworzenia jednostek (kół) terenowych, działających na zasadach 

określonych w niniejszym statucie.  

§ 3. 

Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną i nie prowadzi współpracy politycznej z żadnymi 

organizacjami oraz instytucjami. 

§ 4. 

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy: Prawo o stowarzyszeniach ( t.j. DDzz..UU..  

zz  22000011  rr..  nnrr  7799,,  ppoozz..  885555 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość 

prawną. 

§ 5. 

 Stowarzyszenie ma prawo posługiwania się własną pieczęcią, a jego członkowie noszenia 

odznaki określonego wzoru. 

 

Rozdział II. CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

§ 6. 

Podstawowymi celami Stowarzyszenia są: 

1. Integracja środowiska oficerów różnych pokoleń, których łączy wierność polskiej 

banderze  wojennej i szacunek dla jej tradycji;  

2. Wspieranie rozwoju Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej i popularyzowanie jej 

roli w systemie obronnym państwa;  

3. Przejawianie troski o członków Stowarzyszenia oraz ich rodziny w wypadku trudnej 

sytuacji życiowej. 

§ 7. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. Organizowanie, w różnej formie, spotkań członków Stowarzyszenia w kraju oraz 

utrzymywanie systematycznych więzi z członkami zagranicznymi. 

2. Pogłębianie koleżeńskiej i rodzinnej więzi członków Stowarzyszenia, w tym:  

1) organizowanie towarzyskich spotkań z rodzinami, głównie jubileuszowych zlotów 

absolwentów poszczególnych roczników Akademii Marynarki Wojennej (także 

OSMW, SPMW, WSMW);  



2) wspólne uczestniczenie w uroczystościach oficjalnych Marynarki Wojennej RP, 

imprezach kulturalnych, rozrywkowych i turystycznych. 

3. Wspieranie badawczej (twórczej) i publicystycznej działalności członków Stowarzyszenia 

z dziedziny morskiej myśli wojskowej i historii polskiej Marynarki Wojennej.  

4. Utrzymywanie więzi z organami dowodzenia i kierowania Marynarki Wojennej RP, 

Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte i jednostkami 

organizacyjnymi MW RP, a także z organizacjami paramilitarnymi i społecznymi oraz 

instytucjami zajmującymi się obronną problematyką morską.  

5. Pozyskiwanie nowych członków zwyczajnych i wspierających oraz sponsorów do 

realizacji przedsięwzięć społecznie użytecznych.  

6. Prowadzenie działalności gospodarczej, według ogólnych zasad określonych w odrębnych 

przepisach (Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - t.j. Dz.U. z 2013 r. poz 672 z 

późn. zm.). Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów 

statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.  

7. Inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.  

§ 8. 

Stowarzyszenie realizując powyższe zadania opiera się na społecznej pracy członków. Do 

prowadzenia swoich spraw może jednak zatrudniać pracowników spoza Stowarzyszenia. 

 

Rozdział III.  CZŁONKOSTWO, PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 9. 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 

§ 10.1. 

1.  Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:  

1) zwyczajnych,  

2) wspierających,  

3) honorowych. 

 

Członkowie zwyczajni 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać:  

1) oficer korpusu osobowego Marynarki Wojennej pozostający w stanie spoczynku, 

rezerwie lub pełniący służbę czynną (zgodnie z ustawą o służbie wojskowej żołnierzy 

zawodowych, t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1414 z późn. zm.) - absolwent polskiej lub 

zagranicznej uczelni morskiej;  

2) cudzoziemiec odpowiadający warunkom pkt.1. 

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może również zostać oficer nie będący 

absolwentem uczelni morskiej, jeżeli legitymuje się co najmniej 5-letnią służbą w 

jednostkach Marynarki Wojennej RP. 

3.  Decyzję o przyjęciu na członka zwyczajnego podejmuje zebranie stosownego koła 

terenowego po złożeniu przez zainteresowanego deklaracji i poparciu dwóch 

wprowadzających członków zwyczajnych. 

Członkowie wspierający  

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca finansowe, 

rzeczowe, bądź w formie specjalistycznej (doradczej) wsparcie Stowarzyszenia.  

2. Decyzję o przyjęciu na członka wspierającego podejmuje Zarząd Główny z własnej 

inicjatywy lub na wniosek zarządu koła terenowego. Przynależność do określonego koła 

zależy od woli członka wspierającego. 



 

Członkowie honorowi 

Godność członka honorowego nadaje, na wniosek Zarządu Głównego, Walne Zebranie 

Członków (Zebranie Delegatów) większością 2/3 głosów. 

§ 11. 

Członek zwyczajny ma prawo: 

1. Uczestniczyć we wszelkich formach działalności Stowarzyszenia. 

2. Wybierania, zostania wybranym do władz Stowarzyszenia.  

3. Uczestniczenia w zebraniach z głosem decydującym.  

4. Posiadania legitymację i noszenia odznaki Stowarzyszenia.  

5. Korzystania nieodpłatnie z lokali, sprzętu i zasobów bibliotecznych, jakimi dysponuje 

Stowarzyszenie.  

6. Korzystania z innych możliwości, jakie Stowarzyszenie stwarza swoim członkom.  

§ 12. 

 Obowiązkiem członka zwyczajnego jest: 

1. Popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia.  

2. Przestrzeganie postanowień statutu.  

3. Dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.  

4. Regularne opłacanie składek członkowskich. 

§ 13. 

Przynależność członka zwyczajnego do Stowarzyszenia ustaje w wypadku: 

1. Pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia.  

2. Skreślenia z listy członków.  

3. Wykluczenia ze Stowarzyszenia. 

§ 14. 

Skreślenie z listy członka zwyczajnego może nastąpić na podstawie uchwały zebrania koła 

terenowego, gdy członek: 

1. Postępuje niezgodnie ze statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia.  

2. Przez ponad rok zalega z opłatą składki członkowskiej. 

§ 15. 

Wykluczenie członka zwyczajnego ze Stowarzyszenia następuje obligatoryjnie, w wypadku 

skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw 

publicznych, bądź za czyn popełniony z niskich pobudek. 

§ 16. 

Od uchwały zebrania koła terenowego w przedmiocie skreślenia, członkowi przysługuje 

odwołanie do Zarządu Głównego Stowarzyszenia w terminie jednego miesiąca od daty 

powiadomienia o skreśleniu. Uchwała Zarządu Głównego o skreśleniu jest ostateczna. 

§ 17. 

Członek wspierający ma prawo: 

1. Uczestniczenia we wszelkich formach działalności Stowarzyszenia.  

2. Uczestniczenia w zebraniach koła terenowego i w Walnym Zebraniu Członków (Zebraniu 

Delegatów) Stowarzyszenia z głosem doradczym.  

3. Posiadania legitymacji członka wspierającego i noszenia odznaki Stowarzyszenia. 

§ 18. 



Członek honorowy ma prawo: 

1. Uczestniczenia w zebraniach koła terenowego i w Walnym Zebraniu Członków (Zebraniu 

Delegatów) Stowarzyszenia z głosem doradczym.  

2. Uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.  

3. Posiadania legitymacji członka honorowego i noszenia odznaki Stowarzyszenia. 

 

Rozdział IV.  STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZASADY DZIAŁANIA 

STOWARZYSZENIA 

§ 19. 

Struktura organizacyjna Stowarzyszenia obejmuje: 

1. Władze naczelne.  

2. Koła terenowe. 

§ 20. 

1. Koło terenowe jest podstawową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia.  

2. Koło terenowe jest powoływane mocą uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia, na 

wniosek co najmniej 5 członków założycieli, po przeprowadzeniu zebrania 

założycielskiego i wyborze władz koła.  

3. Wewnętrzna struktura organizacyjna koła terenowego zakłada dobrowolne okresowe 

zrzeszanie się członków w zespoły (grupy, sekcje) problemowe (tematyczne), 

odpowiadające wspólnym zainteresowaniom zrzeszających się członków.  

4. Czas istnienia danego zespołu problemowego zależy od długotrwałości zajmowania się 

podjętym problemem (zagadnieniem).  

5. Dla każdego koła terenowego jest określana właściwa mu nazwa i przydzielany kolejny 

numer.  

6. Koło terenowe może uzyskać osobowość prawną za zgodą Zarządu Głównego (wyrażoną 

w formie uchwały) i na mocy rejestracji tej osobowości przez sąd rejestrowy właściwy ze 

względu na lokalizację siedziby koła terenowego.  

7. Koło terenowe posiadające osobowość prawną, może prowadzić działalność gospodarczą 

za zgodą (uchwałą) Zarządu Głównego Stowarzyszenia.  

8. Rozwiązanie koła terenowego może nastąpić na podstawie uchwały walnego zebrania 

członków, przyjętej większością co najmniej 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 

połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych koła, z uwzględnieniem odpowiednio 

wymogów § 49 i § 50.  

§ 21. 

1. Uchwały władz naczelnych i terenowych zapadają zwykłą większością głosów w 

głosowaniu jawnym (z wyjątkiem uchwał w sprawie rozwiązania kół terenowych i 

Stowarzyszenia w całości, gdzie obowiązuje odpowiednio § 20 pkt 8 i § 48), przy 

obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania - w pierwszym 

terminie rozpoczęcia zebrania lub 1/4 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania - w 

drugim terminie.  

2. Członkowie komisji rewizyjnych nie mogą być jednocześnie członkami innych władz 

Stowarzyszenia.  

3. Członkowie komisji rewizyjnych mogą brać udział w posiedzeniach zarządu 

Stowarzyszenia danego szczebla tylko z głosem doradczym.  

4. Tryb wybierania delegatów na Zebranie Delegatów ustala każdorazowo Zarząd Główny 

Stowarzyszenia.  

5. Mandaty delegatów są ważne jedynie w czasie obrad Zebrania Delegatów, na który zostali 

wybrani.  

6. W razie ustąpienia członka władz Stowarzyszenia, władze te mogą dokooptować nowego 

członka spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Liczba dokooptowanych 



członków nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby pochodzących z wyboru.  

7. Zmian w statucie Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Członków (Zebranie 

Delegatów) na podstawie uchwały przyjętej większością 2/3 głosów.  

8. Kadencja władz Stowarzyszenia, zarówno naczelnych jak też terenowych, trwa 4 lata. 

 

Rozdział V. WŁADZE NACZELNE STOWARZYSZENIA 

§ 22. 

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów) Stowarzyszenia  

2. Zarząd Główny.  

3. Główna Komisja Rewizyjna.  

 

Walne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów) Stowarzyszenia 

§ 23. 

1. Walne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów) Stowarzyszenia jest najwyższą władzą 

Stowarzyszenia.  

2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia biorą udział w Walnym Zebraniu Członków z 

głosem decydującym. W Zebraniu Delegatów biorą udział delegaci z głosem decydującym, 

natomiast członkowie ustępujących władz Stowarzyszenia, niebędący delegatami, oraz 

członkowie wspierający i honorowi - z głosem doradczym. 

§ 24. 

Walne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów) może być zwyczajne (sprawozdawcze lub 

sprawozdawczo – wyborcze) lub nadzwyczajne. 

§ 25. 

1. Walne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów) zwyczajne  zwołuje Zarząd Główny 

Stowarzyszenia raz na 2 lata a sprawozdawczo – wyborcze - raz na 4 lata. 

2. Walne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów) nadzwyczajne może być zwołane:  

1) na podstawie uchwały Zarządu Głównego;  

2) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;  

3) na żądanie większości ogólnej liczby zarządów kół terenowych.  

3. Zwołanie Walnego Zebrania Członków (Zebrania Delegatów) nadzwyczajnego powinno 

się  odbyć najpóźniej w terminie 2 miesięcy od daty powzięcia uchwały lub zgłoszenia 

wniosku (żądania).  

§ 26. 

Walne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów) jest prawomocne, jeśli weźmie w nim 

udział: 

1. W pierwszym terminie nie mniej niż 1/2 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.  

2. W drugim terminie (po upływie 30 minut) nie mniej niż 1/4 ogólnej liczby uprawnionych 

do głosowania.  

§ 27 

1. Prawo do udziału w Walnym Zebraniu Członków mają: 

1) Wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia. 

2) Członkowie ustępujących władz naczelnych. 

3) Członkowie honorowi i wspierający.  

4) Osoby zaproszone przez Zarząd Główny. 



2. Jeżeli liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia przekroczy 100 osób, Walne Zebranie 

Członków zastępuje się Zebraniem Delegatów. 

3. Prawo do udziału w Zebraniu Delegatów mają: 

1) delegaci kół terenowych; 

2) osoby wymienione w ustępie 1 punkt 2), 3) i 4) niniejszego paragrafu. 

§ 28. 

Do zadań Walnego Zebrania Członków (Zebrania Delegatów) należy: 

1. Uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.  

2. Uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia.  

3. Ocena działalności Stowarzyszenia i jego władz naczelnych oraz podejmowanie uchwał 

w tej sprawie.  

4. Wybór Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej  

5. Uchwalanie regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej.  

6. Ustalanie wysokości składek członkowskich.  

7. Rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków (delegatów) i podejmowanie 

uchwał w tej sprawie.  

8. Podejmowanie uchwał w sprawach finansowych Stowarzyszenia.  

9. Nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia.  

10. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.  

§ 29. 

 O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków (Zebrania Delegatów), 

Zarząd Główny powiadamia zarządy kół terenowych, członków honorowych i wspierających oraz 

osoby zaproszone nie później niż 2 miesiące przed terminem rozpoczęcia zebrania. 

 

Zarząd Główny 

§ 30. 

1. Zarząd Główny jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi 

Zebraniami Członków (Zebraniami Delegatów).  

2. Zarząd Główny kieruje działalnością Stowarzyszenia i odpowiada za swoją pracę przed 

Walnym Zebraniem Członków (Zebraniem Delegatów). 

§ 31. 

Zarząd Główny składa się z 7 do 9 osób, spośród których wybiera: prezesa, wiceprezesa, 

sekretarza i skarbnika. 

§ 32. 

Do zakresu działalności Zarządu Głównego należy: 

1. Kierowanie realizacją celów statutowych i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania 

Członków (Zebrania Delegatów).  

2. Ustalanie planów działalności Stowarzyszenia oraz jego budżetu.  

3. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz ustalanie planów dochodów i wydatków.  

4. Ustalanie trybu wyboru delegatów na Walne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów).  

5. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków (Zebrania Delegatów).  

6. Pomoc i nadzór nad działalnością kół terenowych, a także powoływanie nowo 

powstałych kół i zatwierdzanie ich regulaminów wewnętrznych.  

7. Zawieszanie uchwał walnych zebrań kół terenowych w wypadku ich niezgodności z 

postanowieniami statutu Stowarzyszenia.  

8. Współpraca z instytucjami wojskowymi, cywilnymi i organizacjami społecznymi na 

rzecz realizacji celów Stowarzyszenia. 



9. Udzielanie wyróżnień członkom i sympatykom Stowarzyszenia. 

10. Rozpatrywanie i realizowanie wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej.  

11. Zawieranie umów i porozumień w imieniu Stowarzyszenia.  

12. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.  

13. Składanie, na Walnym Zebraniu Członków (Zebraniu Delegatów), sprawozdań z 

działalności Stowarzyszenia. 

14. Na wnioski zarządów kół terenowych, występowanie do właściwych organów 

państwowych o awansowanie w stopniach oficerskich i nadawanie odznaczeń. 

 

Główna Komisja Rewizyjna 

§ 33. 

1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli działalności Stowarzyszenia.  

2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie 

Członków (Zebranie Delegatów).  

3. Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza. 

§ 34. 

Do zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy: 

1. Kontrola, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia, w 

szczególności jego gospodarki finansowej.  

2. Sprawowanie nadzoru nad działalnością komisji rewizyjnych kół terenowych.  

3. Składanie, na Walnym Zebraniu Członków (Zebraniu Delegatów), sprawozdania wraz z 

oceną działalności Zarządu Głównego i zgłaszanie wniosków dotyczących absolutorium 

dla ustępującego Zarządu Głównego (tylko w przypadku Walnego Zebrania Członków 

(Zebrania Delegatów) sprawozdawczo - wyborczego).  

4. Przedstawianie Zarządowi Głównemu uwag i wniosków dotyczących działalności 

Stowarzyszenia. 

 

Rozdział VI. WŁADZE KOŁA TERENOWEGO 

§ 35. 

Władzami koła terenowego są: 

1. Walne Zebranie Członków koła.  

2. Zarząd koła.  

3. Komisja Rewizyjna koła, jeżeli liczy ono ponad 15 członków zwyczajnych. 

§ 36. 

Zarząd oraz Komisja Rewizyjna koła terenowego odpowiadają za swoją działalność przed 

Walnym Zebraniem Członków koła i władzami naczelnymi Stowarzyszenia. 

 

Walne zebranie członków 

§ 37. 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą koła terenowego. 

2.  Walne Zebranie Członków może być zwyczajne (sprawozdawcze lub sprawozdawczo – 

wyborcze) lub nadzwyczajne. 

§ 38. 

Do zadań Walnego Zebrania Członków należy: 



1. Podejmowanie uchwał dotyczących działalności koła terenowego.  

2. Rozpatrywanie sprawozdań i wniosków zarządu oraz komisji rewizyjnej, a także 

podejmowanie uchwał w tej sprawie.  

3. Wybór zarządu i komisji rewizyjnej koła.  

4. Wybór delegatów na Zebranie Delegatów Stowarzyszenia. 

§ 39. 

1. Walne Zebranie Członków koła terenowego zwyczajne, sprawozdawcze, zwołuje zarząd 

tego koła raz na 2 lata. Walne Zebranie Członków zwyczajne – sprawozdawczo – 

wyborcze zwołuje zarząd koła raz na 4 lata. 

2. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może być zwołane na żądanie większości 

ogólnej liczby członków zwyczajnych koła terenowego lub na polecenie Zarządu 

Głównego Stowarzyszenia.  

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, zarząd koła 

powiadamia Zarząd Główny Stowarzyszenia oraz właściwy organ nadzorujący nie później 

niż miesiąc przed terminem rozpoczęcia zebrania. 

 

Zarząd koła 

§ 40. 

1. Całokształtem działalności koła terenowego kieruje jego zarząd.  

2. Zarząd koła terenowego składa się z 4 do 5 osób, spośród których wybiera: prezesa, 

wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.  

§ 41. 

Do zadań zarządu koła terenowego należy: 

1. Kierowanie realizacją celów statutowych oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania 

Członków (Zebrania Delegatów) Stowarzyszenia i władz naczelnych Stowarzyszenia. 

2. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków koła terenowego. 

3. Ustalanie planów działalności koła terenowego oraz jego budżetu.  

4. Współpraca, na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia, z instytucjami wojskowymi, 

cywilnymi i organizacjami społecznymi, znajdującymi się na terenie działania koła.  

5. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków koła terenowego.  

6. Występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami o nadanie tytułu członka honorowego 

i wspierającego.  

7. Rozpatrywanie i realizowanie wniosków komisji rewizyjnej.  

8. Składanie na Walnym Zebraniu Członków koła, okresowych sprawozdań z działalności 

koła.  

9. Reprezentowanie koła na zewnątrz, do szczebla władz (zarządów) powiatowych 

(dowództw związków taktycznych). Wszelkie kontakty i inicjatywy współpracy z 

władzami szczebla ponadpowiatowego (powyżej związku taktycznego) wymagają 

uzgodnień i koordynacji z Zarządem Głównym Stowarzyszenia. 

10. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków koła o przyjęcie nowych osób, skreślanie 

lub wykluczanie z listy członków. 

11. Wnioskowanie do Zarządu Głównego Stowarzyszenia o wystąpienie do właściwych 

organów państwowych w sprawach nadania odznaczeń i awansów. 

§ 42. 

1. Zarząd koła terenowego jest zobowiązany, w terminie 14 dni od chwili powołania koła, 

powiadomić o tym organ nadzorujący, właściwy pod względem lokalizacji siedziby koła. 

2. Przepis ust.  1. jest stosowany w razie zmian składu zarządu, siedziby koła lub Statutu 

Stowarzyszenia. 

 



Komisja rewizyjna koła 

§ 43. 

1. Komisja rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej działalności koła terenowego.  

2. Komisja rewizyjna koła składa się z 3 osób, spośród których wybiera przewodniczącego i 

sekretarza. 

§ 44. 

Do zadań komisji rewizyjnej koła terenowego należy: 

1. Kontrola, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności koła terenowego.  

2. Kontrola opłacania składek członkowskich oraz sposobu ich przechowywania i 

wykorzystania.  

3. Składanie, na Walnym Zebraniu Członków koła, sprawozdania z oceną działalności 

zarządu koła i w wypadku Walnego Zebrania Członków sprawozdawczo – wyborczego –  

zgłaszanie wniosków dotyczących absolutorium dla ustępującego zarządu.  

4. Przedstawienie Głównej Komisji Rewizyjnej sprawozdania z działalności koła 

terenowego, w terminie do miesiąca od chwili odbycia Walnego Zebrania Członków koła.  

 

Rozdział VII.  MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

§ 45. 

 Na majątek Stowarzyszenia składają się: 

1. Składki członkowskie.  

2. Dotacje, zapisy, darowizny i spadki.  

3. Dochody z działalności statutowej.  

4. Przychody z działalności gospodarczej. 

5. Wpływy z ofiarności społecznej.  

§ 46. 

Zaciąganie zobowiązań majątkowych może być dokonywane wyłącznie na podstawie uchwał 

Zarządu Głównego Stowarzyszenia. Zaciąganie zobowiązań majątkowych przez koło terenowe 

prowadzące działalność gospodarczą, może być dokonane na podstawie uchwały zarządu koła, 

zatwierdzonej przez Zarząd Główny Stowarzyszenia. 

§ 47. 

Decyzje wywołujące skutki o charakterze majątkowym podpisują: prezes Zarządu 

Głównego Stowarzyszenia (prezes koła terenowego) lub jego wiceprezes (wiceprezes koła 

terenowego), wspólnie ze skarbnikiem danego szczebla. 

 

Rozdział VIII. ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

§ 48. 

Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania 

Członków (Zebrania Delegatów) Stowarzyszenia, przyjętej większością co najmniej 2/3 głosów 

ogólnej liczby członków (delegatów) lub w innych wypadkach przewidzianych w przepisach 

prawa. 

§ 49. 

Walne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów) Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków 

koła terenowego określa przeznaczenie majątku rozwiązanego Stowarzyszenia (koła terenowego). 

Rozwiązanie Stowarzyszenia (koła terenowego) prowadzącego działalność gospodarczą wymaga 

uprzedniego zakończenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami o działalności 

gospodarczej, przepisami o zobowiązaniach podatkowych i ZUS podmiotów gospodarczych oraz 



zgodnie z ustaleniami Kodeksu Spółek Handlowych dotyczącymi likwidacji podmiotów 

gospodarczych. 

§ 50. 

Na likwidatorów Stowarzyszenia (koła terenowego) Walne Zebranie Członków (Zebranie 

Delegatów) Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków koła terenowego wyznacza osoby spośród 

swoich członków. 

§ 51. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy: 

Prawo o stowarzyszeniach. 

 

Komisja Statutowa


