
	
	

	

STATUT	
POLSKIEGO	STOWARZYSZENIA	BROWARÓW	RZEMIEŚLNICZYCH	

	
	

ROZDZIAŁ	I	
NAZWA,	SIEDZIBA	ORAZ	TEREN	DZIAŁANIA	

	
§	1	

1. Polskie	 Stowarzyszenie	 Browarów	 Rzemieślniczych,	 zwane	 dalej	 Stowarzyszeniem,	 jest	
dobrowolnym,	 samorządnym	 i	 trwałym	 zrzeszeniem	 podmiotów	 i	 osób	 zajmujących	 się	
zawodowo	produkcją	piwa,	twórców	piwa	rzemieślniczego	i	działa	na	podstawie	ustawy	z	
dnia	7	kwietnia	1989	r.	Prawo	o	stowarzyszeniach	oraz	niniejszego	Statutu.	

2. Stowarzyszenie	posiada	osobowość	prawną	i	zawiązane	zostało	na	czas	nieokreślony.		
	

§	2	
1. Siedzibą	Stowarzyszenia	jest	miasto	Warszawa.		
2. Terenem	działania	Stowarzyszenia	jest	obszar	Rzeczpospolitej	Polskiej.	
3. Dla	 realizacji	 celów	 statutowych	 Stowarzyszenie	 może	 działać	 także	 na	 terenie	 innych	

państw,	z	poszanowaniem	tamtejszego	prawa.	
	

§	3	
Stowarzyszenie	 może	 być	 członkiem	 regionalnych,	 ogólnopolskich	 oraz	 międzynarodowych	
związków	i	stowarzyszeń	mających	podobne	cele.	
	

§	4	
Stowarzyszenie	 ma	 prawo	 używania	 własnych	 pieczęci,	 oznaczeń	 i	 znaków	 organizacyjnych	 z	
zachowaniem	obowiązujących	przepisów	prawa.	
	

§	5	
Stowarzyszenie,	 realizując	określone	cele,	opiera	swoją	działalność	głównie	na	pracy	społecznej	
członków.	 Jeżeli	 realizacja	 statutowych	 celów	 tego	 wymaga,	 Stowarzyszenie	 do	 prowadzenia	
swych	spraw	może	zatrudniać	pracowników,	w	tym	własnych	członków	oraz	powoływać	biura.	
	
	

ROZDZIAŁ	II	
CELE	I	SPOSOBY	ICH	REALIZACJI	

	
§	6	

1. Stowarzyszenie	działa	na	rzecz	ogółu	społeczności	browarów	rzemieślniczych	w	Polsce.	
2. Celem	Stowarzyszenia	jest:	

a. integracja	środowiska	polskich	browarów	rzemieślniczych,	



	
	

	

b. reprezentowanie	 interesów	 gospodarczych	 zrzeszonych	 członków	 w	 zakresie	 ich	
działalności	 wytwórczej,	 handlowej,	 usługowej	 wobec	 organów	 państwowych	 i	
samorządu	terytorialnego,	

c. prowadzenie	 działalności	 promocyjnej	 na	 rzecz	 członków	 oraz	 pomoc	 w	
nawiązywaniu	 kontaktów	 gospodarczych,	 promowanie	 krajowych	 piw	
rzemieślniczych	 i	 popularyzacja	 szeroko	 pojętej	 kultury	 piwa,	 również	 poza	
granicami	Polski,	

d. popularyzacja	piwa	rzemieślniczego	i	szerzenie	fachowej	wiedzy	na	jego	temat,	
e. pomoc	merytoryczna	 i	 organizacyjna	 dla	 browarów	 rzemieślniczych,	 piwowarów	

rzemieślniczych,	 podmiotów	wprowadzających	 na	 rynek	 piwa	 rzemieślnicze	 oraz	
innych	 osób	 i	 instytucji	 zainteresowanych	 wytwarzaniem	 piw	 rzemieślniczych	 i	
prowadzeniem	działalności	w	tym	zakresie,		

f. propagowanie	wysokiej	jakości	piw	rzemieślniczych,	
g. upowszechnianie	wytwarzania	piwa	metodami	rzemieślniczymi,		
h. pielęgnowanie	 i	 upowszechnianie	 receptur	 i	 rzemieślniczych	 procesów	 produkcji	

piwa,		
i. propagowanie	i	upowszechnianie	tzw.	turystyki	piwnej,		
j. zapewnienie	warunków	sprzyjających	aktywności	zawodowej	w	zakresie	produkcji	

piw	rzemieślniczych,	
k. działanie	 na	 rzecz	 ochrony	 tradycji	 i	 historii	 piwowarstwa	 rzemieślniczego	 w	

Polsce.	
	

§	7	
1. Realizując	założone	cele,	Stowarzyszenie:	

a. wspomaga	członków	Stowarzyszenia	w	ich	działalności,	
b. działa	 na	 rzecz	 stworzenia	 dogodnych	 warunków	 do	 rozwoju	 piwowarstwa	

rzemieślniczego	oraz	upowszechnia	wiedzę	w	tym	zakresie,	
c. organizuje	seminaria	i	spotkania	członków	i	sympatyków	Stowarzyszenia,	
d. organizuje	konkursy	oraz	zawody	dla	browarów	i	piwowarów	rzemieślniczych,		
e. upowszechnia	wiedzę	na	temat	stylów	piwa	i	metod	ich	wytwarzania,		
f. wspiera	 i	 prowadzi	 prace	 mające	 na	 celu	 poznanie	 i	 uzupełnianie	 wiedzy	

dotyczącej	historii	produkcji	i	sposobów	konsumpcji	piwa	na	ziemiach	polskich,	
g. gromadzi	informacje,	źródła	i	wiedzę	związane	z	jego	działalnością,		
h. upowszechnia	informacje	w	zakresie	kulinarnego	wykorzystania	piwa,	
i. propaguje	 wiedzę	 w	 zakresie	 surowców	 wykorzystywanych	 do	 rzemieślniczej	

produkcji	piwa,	
j. organizuje	warsztaty	i	kursy,	które	umożliwiają	zdobywanie	nowych	umiejętności	i	

kwalifikacji,		
k. promuje	przedsiębiorczość,	
l. prowadzi	działalność	wydawniczą	i	kolportaż,	
m. wspiera	działania	na	rzecz	poprawy	stanu	środowiska	naturalnego,	



	
	

	

n. propaguje	rozwój	tzw.	turystyki	piwnej,	
o. dba	o	wysoki	poziom	etyczny	członków,	
p. wspiera	 przedsięwzięcia	mające	 na	 celu	 zmianę	 obyczajów	w	 zakresie	 sposobu	 i	

struktury	spożycia	napojów	alkoholowych,	
q. propaguje	 wysoką	 i	 odpowiedzialną	 kulturę	 spożywania	 alkoholu	 i	 zwyczajów	

temu	towarzyszących,	
r. współdziała	z	innymi	organizacjami	o	podobnym	charakterze,	a	także	z	właściwymi	

organami	samorządu	terytorialnego	oraz	administracji	publicznej.	
	
	

ROZDZIAŁ	III	
CZŁONKOWIE	STOWARZYSZENIA	

	
§	8	

1. Członkowie	Stowarzyszenia	dzielą	się	na:	
a. członków	zwyczajnych,	
b. członków	wspierających	reprezentowanych	przez	swojego	przedstawiciela,	
c. członków	honorowych.	

2. Status	członka	honorowego	może	być	przyznawany	także	czynnym	członkom	zwyczajnym.	
	

§	9	
1. Członkami	zwyczajnymi	mogą	być	pełnoletnie	osoby	fizyczne,	posiadające	pełną	zdolność	

do	 czynności	 prawnych,	 które	 zostaną	 przyjęte	 w	 poczet	 członków	 zwyczajnych	
Stowarzyszenia	 przez	 Zarząd	 składając	 uprzednio	 pisemną	 deklarację	 członkowską,	 w	
której	 potwierdzają	 pełną	 akceptację	 niniejszego	 Statutu	 oraz	 dokonując	wpłaty	 składki	
członkowskiej.	

2. Przyjmuje	się	poniższe	zasady	członkostwa	zwyczajnego	w	Stowarzyszeniu:	
a. członkiem	 zwyczajnym	 może	 zostać	 wyłącznie	 osoba	 posiadająca	 rekomendację	

browaru	 rzemieślniczego.	 Browar	 nie	 może	 rekomendować	 więcej	 niż	 jednej	
osoby,	

b. w	przypadku	zakończenia	współpracy	przez	browar	z	osobą	rekomendowaną	przez	
niego	w	 Stowarzyszeniu,	 browar	 jest	 zobowiązany	 niezwłocznie	 poinformować	o	
tym	fakcie	Zarząd	Stowarzyszenia,	a	ten	dokonuje	wykreślenia	wskazanej	osoby	z	
grona	 członków	 zwyczajnych.	 Jednocześnie	 browar	 może	 rekomendować	 nową	
osobę,	a	Zarząd	przyjmuje	wskazaną	osobę	w	poczet	członków	zwyczajnych.	

3. Członkowie	zwyczajni	mają	prawo	do:	
a. uczestnictwa	w	pracach	Stowarzyszenia,	
b. uczestnictwa	w	Walnych	Zebraniach	Członków,	
c. czynnego	i	biernego	prawa	wyborczego	do	władz	Stowarzyszenia,	
d. uczestnictwa	 w	 organizowanych	 przez	 Stowarzyszenie	 wydarzeniach,	 w	

szczególności	w	spotkaniach,	zjazdach	i	konferencjach,	



	
	

	

e. korzystania	z	informacji,	źródeł	i	wiedzy	będących	w	posiadaniu	Stowarzyszenia,	
f. używania	nazwy,	 logotypu	 i	 znaków	organizacyjnych	Stowarzyszenia	na	 zasadach	

określonych	przez	Zarząd,	
g. zgłaszania	postulatów	i	wniosków	wobec	organów	Stowarzyszenia,	
h. otrzymywania	informacji	o	działalności	Stowarzyszenia,	
i. odwołania	się	od	decyzji	władz	Stowarzyszenia,	zgodnie	z	zasadami	określonymi	w	

niniejszym	Statucie.	
4. Członkowie	zwyczajni	są	zobowiązani	do:	

a. przestrzegania	 postanowień	 niniejszego	 Statutu	 oraz	 uchwał	 władz	
Stowarzyszenia,	

b. regularnego	opłacania	składek	członkowskich,	
c. aktywnego	udziału	w	działalności	Stowarzyszenia	i	realizacji	jego	celów.	

	
§	10	

1. Członkami	honorowymi	mogą	być	pełnoletnie	osoby	fizyczne	posiadające	pełną	zdolność	
do	 czynności	 prawnych.	 Członkami	 wspierającymi	 mogą	 być	 nadto	 osoby	 prawne	 oraz	
jednostki	organizacyjne	nie	posiadające	osobowości	prawnej.		

2. Przyjęcie	w	poczet	członków	wspierających	odbywa	się	na	podstawie	uchwały	Zarządu,	po	
uprzednim	złożeniu	pisemnej	deklaracji	członkowskiej	 i	zobowiązaniu	się	do	określonego	
wsparcia	 finansowego,	 rzeczowego	 lub	 merytorycznego	 na	 rzecz	 Stowarzyszenia	 na	
zasadach	określonych	przez	Zarząd.	

3. Przyjmuje	 się	 nadrzędną	 zasadę,	 że	 każdy	 browar,	 który	 rekomenduje	 członka	
zwyczajnego	 do	 Stowarzyszenia,	 zostaje	 jednocześnie	 członkiem	 wspierającym	
Stowarzyszenia.	

4. Członkostwo	 honorowe	 nadawane	 jest	 przez	 Walne	 Zebranie	 Członków	 na	 wniosek	
Zarządu.	

	
§	11	

1. Członkowie	wspierający	i	członkowie	honorowi	nie	posiadają	biernego	prawa	wyborczego	
do	 władz	 Stowarzyszenia,	 mogą	 jednak	 brać	 udział	 w	 obradach	 Walnego	 Zebrania	
Członków	 z	 głosem	 doradczym,	 poza	 tym	 mają	 takie	 same	 prawa	 i	 obowiązki	 jak	
członkowie	zwyczajni,	zgodnie	z	dalszymi	zapisami	niniejszego	Statutu.	

2. Bierne	prawo	wyborcze	przysługuje	członkom	honorowym,	którzy	posiadają	jednocześnie	
status	członka	zwyczajnego.	

3. W	przypadku	organizowania	przez	 Stowarzyszenie	wydarzeń	o	 charakterze	 zamkniętym,	
gdzie	 limitowana	 jest	 liczba	 uczestników,	 członkowie	 zwyczajni	 i	 honorowi	 otrzymują	
prawo	 pierwszeństwa	 udziału	 w	 przedmiotowych	 wydarzeniach	 przed	 osobami	
posiadającymi	pozostałe	rodzaje	członkostwa.	

4. Podstawowym	 obowiązkiem	 Członków	 wspierających	 jest	 wywiązywanie	 się	 z	
zadeklarowanych	wobec	Stowarzyszenia	świadczeń.	

5. Członkowie	honorowi	są	zwolnieni	z	obowiązku	opłacania	składek	członkowskich.	



	
	

	

	
§	12	

1. Członkostwo	w	Stowarzyszeniu	wygasa	wskutek:	
a. złożenia	 Zarządowi	 dobrowolnego,	 pisemnego	 oświadczenia	 o	 rezygnacji	 z	

przynależności	do	Stowarzyszenia,	
b. skreślenia	z	listy	członków	uchwałą	Zarządu	w	przypadku:	

i. naruszenia	przepisów	prawa	i	dobrych	obyczajów,	
ii. rażącego	 naruszenia	 zasad	 statutowych,	 w	 tym	 nieprzestrzegania	 Statutu	

oraz	uchwał	władz	Stowarzyszenia,	
iii. nieusprawiedliwionego	 zalegania	 z	 zapłatą	 składki	 członkowskiej	 lub	 innych	

zobowiązań	wobec	Stowarzyszenia,	
iv. wycofania	rekomendacji	browaru.	

c. rozwiązania	Stowarzyszenia,		
d. śmierci	 członka	 lub	 stosownie	 utraty	 osobowości	 prawnej	 przez	 członka	

wspierającego.	
2. Od	 uchwał	 Zarządu	 w	 sprawie	 skreślenia	 z	 listy	 członków	 przysługuje	 członkowi	 prawo	

odwołania	 do	 Walnego	 Zebrania	 Członków,	 w	 terminie	 14	 dni	 od	 daty	 otrzymania	
przedmiotowej	 uchwały.	 Decyzja	 Walnego	 Zebrania	 Członków	 w	 tej	 sprawie	 jest	
ostateczna.	

	
	

ROZDZIAŁ	IV	
WŁADZE	STOWARZYSZENIA	

	
§	13	

1. Władzami	Stowarzyszenia	są:	
a. Walne	Zebranie	Członków,	
b. Zarząd,	
c. Komisja	Rewizyjna,	

2. Uchwały	 wszystkich	 władz	 Stowarzyszenia	 zapadają	 w	 głosowaniu	 jawnym	 zwykłą	
większością	 głosów	 przy	 obecności	 co	 najmniej	 połowy	 uprawnionych	 do	 głosowania,	
chyba	że	Statut	lub	Walne	Zebranie	Członków	stanowią	inaczej.	

3. Władze	 Stowarzyszenia	 są	 zobowiązane	 do	 składania	 sprawozdań	 ze	 swej	 działalności	
każdemu	 zwyczajnego	 Walnemu	 Zebraniu	 Członków,	 za	 okres	 od	 złożenia	 ostatniego	
sprawozdania.	

	
§	14	

1. Kadencja	wszystkich	wybieralnych	władz	Stowarzyszenia	trwa	3	lata.	
2. Prezes,	 Członkowie	 Zarządu	 i	 Komisja	 Rewizyjna	 wybierane	 są	 przez	 Walne	 Zebranie	

Członków	w	głosowaniu	tajnym,	zwykłą	większością	głosów.	
3. Jeżeli	 wakat	 powstanie	 na	 stanowisku	 Prezesa	 Zarządu,	 Zarząd	 zobowiązany	 jest	 do	



	
	

	

zwołania	w	terminie	miesiąca	od	daty	powstania	tego	wakatu	Nadzwyczajnego	Zebrania	
Członków	celem	wyboru	nowego	Prezesa	Zarządu.		

	
§	15	

1. Najwyższą	władzą	Stowarzyszenia	jest	Walne	Zebranie	Członków.	
2. Członek	 może	 brać	 udział	 w	 Walnym	 Zgromadzeniu	 Członków	 osobiście	 lub	 przez	

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

trzy	 lata	 jako	 sprawozdawczo-wyborcze.	 Jeśli	 na	 zebraniu	nie	ma	wymaganego	 kworum	
zwołuje	się	zebranie	w	drugim	terminie,	nie	później	niż	w	ciągu	miesiąca	od	dnia	zwołania	
Walnego	Zebrania	Członków.	

5. Nadzwyczajne	Walne	Zebranie	Członków	zwoływane	jest	przez	Zarząd:	
a. z	własnej	inicjatywy,	
b. na	wniosek	Komisji	Rewizyjnej,	
c. na	wniosek	1/3	ogólnej	liczby	członków	zwyczajnych.	

6. Nadzwyczajne	Walne	Zebranie	Członków	odbywa	się	nie	później	niż	w	ciągu	miesiąca	od	
złożenia	wniosku	 lub	 podjęcia	 uchwały	 i	 obraduje	wyłącznie	 nad	 sprawami,	 dla	 których	
zostało	zwołane.	

7. W	przypadku	gdy	Zarząd	nie	zwołuje	we	właściwym	terminie	Walnego	Zebrania	Członków,	
prawo	 do	 jego	 zwołania	 przysługuje	 Komisji	 Rewizyjnej	 lub	 1/3	 ogółu	 członków	
zwyczajnych	Stowarzyszenia.	

8. Walne	 Zebranie	 Członków	 zwołane	 w	 pierwszym	 terminie	 jest	 prawomocne	 przy	
obecności	co	najmniej	połowy	ogólnej	liczby	członków.	

9. Walne	Zebranie	Członków	może	odbyć	się	w	drugim	terminie,	co	najmniej	pół	godziny	po	
wyznaczonej	 godzinie	 rozpoczęcia	 w	 pierwszym	 terminie,	 o	 ile	 w	 zawiadomieniu	 o	
zebraniu	podano	również	możliwość	odbycia	go	w	drugim	terminie	i	pouczono	członków	o	
tym,	że	uchwały	podjęte	w	drugim	terminie	są	ważne	 i	obowiązują	wszystkich	członków	
bez	względu	na	liczbę	obecnych	na	zebraniu.	

	
§	16	

1. Walne	 Zebranie	 Członków	 podejmuje	 uchwały	 w	 sprawach	 niezastrzeżonych	 do	
kompetencji	innych	organów.	

2. Uchwały	 Walnego	 Zebrania	 Członków	 mogą	 być	 podjęte	 za	 pomocą	 elektronicznych	
środków	 porozumiewania	 się	 na	 odległość,	 jeśli	 wszyscy	 Członkowie	 otrzymali	 pisemny	
projekt	 uchwały	 wraz	 z	 określeniem	 terminu,	 do	 którego	 należy	 oddać	 głos.	 Za	
elektroniczne	środki	porozumiewania	się	na	odległość	przyjmuje	się	pocztę	elektroniczną,	
telekonferencję	 lub	 inne	 narzędzia	 komunikacji.	 Uchwała	 jest	ważna	 tylko,	 gdy	wszyscy	
członkowie	 Walnego	 Zgromadzenia	 Członków	 zostali	 powiadomieni	 o	 treści	 projektu	
uchwały.	

3. Adresy	 poczty	 elektronicznej,	 przeznaczone	 do	 wykonywania	 prawa	 głosu	 powinny	 być	



	
	

	

podane	uprzednio	na	piśmie	pod	rygorem	nieważności	wykonania	prawa	głosu.	
4. Zarząd	 przeprowadza	 i	 czuwa	 nad	 przebiegiem	 głosowania	 za	 pomocą	 poczty	

elektronicznej	 oraz	 organizuje	 podejmowanie	 uchwał	 przy	 wykorzystaniu	 systemu	 do	
videokonferencji.	Zarząd	sporządza	pisemny	protokół	z	przebiegu	głosowania.		

5. Głosowanie	 elektroniczne	 jest	 ważne	 jeśli	 wzięło	 w	 nim	 udział	 przynajmniej	 połowa	
członków	stowarzyszenia.	

6. Podejmowanie	 uchwał	 w	 trybie	 określonym	w	 ust.	 2-5	 nie	 dotyczy	 wyborów	 Członków	
Zarządu	oraz	Komisji	Rewizyjnej,	powoływania	członków	w	skład	organów,	odwoływania	
członków	ze	składu	organów	oraz	innych	spraw,	które	są	związane	z	osobistym	interesem	
członków	organów,	oraz	zmiany	statutu.	

7. Do	wyłącznej	kompetencji	Walnego	Zebrania	Członków	należy	w	szczególności:	
a. uchwalanie	programów	i	planów	działalności	Stowarzyszenia,	
b. wybór	Prezesa	i	Członków	Zarządu,	
c. wybór	członków	Komisji	Rewizyjnej,	
d. udzielenie	na	wniosek	Komisji	Rewizyjnej	absolutorium	dla	Zarządu,	
e. nadawanie	godności	członka	honorowego,	
f. podejmowanie	uchwał	o	zmianie	Statutu	lub	rozwiązaniu	Stowarzyszenia,	
g. rozpatrywanie	 i	 rozstrzyganie	 innych	 spraw	 wniesionych	 pod	 obrady	 Walnego	

Zebrania	Członków,	
h. zatwierdzanie	znaków	organizacyjnych	oraz	logotypu	Stowarzyszenia,		
i. uchwalanie	regulaminów	władz	Stowarzyszenia,		
j. ustalanie	wysokości	składki	członkowskiej,	
k. rozpatrywanie	odwołań	od	uchwał	Zarządu	w	sprawie	skreślenia	z	listy	członków,	
l. odwoływanie	 całego	 Zarządu	 lub	 poszczególnych	 jego	 członków	 w	 przypadku	

nieudzielenia	Zarządowi	absolutorium.	
	

§	17	
1. Zarząd	składa	się	z	Prezesa	i	dwóch	do	czterech	członków	Zarządu.	
2. Zarząd	na	pierwszym	zebraniu,	wybiera	spośród	siebie	Wiceprezesa	oraz	Skarbnika.	
3. Do	 dokonywania	wszelkich	 czynności	 prawnych	w	 imieniu	 Stowarzyszenia	 upoważniony	

jest	wyłącznie	Zarząd,	podejmujący	decyzje	poprzez	uchwały.	
4. Zebrania	Zarządu	odbywają	się	w	miarę	potrzeb,	jednak	nie	rzadziej	niż	co	trzy	miesiące.		
5. Zarząd	podejmuje	uchwały	zwykłą	większością	głosów	przy	obecności	co	najmniej	połowy	

liczby	członków,	w	tym	Prezesa	lub	Wiceprezesa.	W	razie	równej	liczby	głosów	rozstrzyga	
stanowisko	 Prezesa.	 W	 sprawach	 nie	 cierpiących	 zwłoki,	 w	 okresie	 pomiędzy	
posiedzeniami	 Zarządu	 jego	 uprawnienia	 przysługują	 Prezesowi	 lub	 Wiceprezesowi	
działającemu	łącznie	z	innym	członkiem	Zarządu.	

6. Czynności	 prawne	 obejmujące	 sprawy	 majątkowe,	 w	 tym	 w	 szczególności	 zaciąganie	
zobowiązań	w	 imieniu	Stowarzyszenia,	wymagają	oświadczenia	 złożonego	przez	Prezesa	
lub	Wiceprezesa	działającego	łącznie	z	innym	członkiem	Zarządu.	

	



	
	

	

§	18	
1. Do	 zadań	 Zarządu	 należy	 kierowanie	 bieżącą	 działalnością	 Stowarzyszenia	 w	 okresach	

pomiędzy	Walnymi	Zebraniami	Członków,	a	w	szczególności:		
a. reprezentowanie	Stowarzyszenia	na	zewnątrz	i	działanie	w	jego	imieniu,		
b. zwoływanie	Walnego	Zebrania	Członków,	
c. wykonywanie	uchwał	Walnego	Zebrania	Członków,	
d. uchwalanie	okresowych	planów	działania	i	preliminarzy	budżetowych,		
e. powoływanie	i	rozwiązywanie	komisji	problemowych,	
f. przyjmowanie	i	skreślanie	członków	Stowarzyszenia,	
g. przyznawanie	nagród	i	wyróżnień,	
h. zarządzanie	majątkiem	Stowarzyszenia	zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami,	
i. składanie	sprawozdań	z	działalności	Stowarzyszenia,	
j. podejmowanie	uchwał	w	sprawach	Stowarzyszenia	nie	należących	do	kompetencji	

innych	władz	Stowarzyszenia,	
k. uchwalanie	regulaminów	organizowanych	przez	Stowarzyszenie	imprez.	

	
§	19	

1. Komisja	Rewizyjna	składa	się	z	trzech	członków.		
2. Członkowie	 Komisji	 Rewizyjnej	 wybierają	 spośród	 siebie	 Przewodniczącego	 oraz	

Sekretarza.	
3. Członek	Komisji	Rewizyjnej	nie	może	być	jednocześnie	członkiem	Zarządu.	
4. Posiedzenia	Komisji	Rewizyjnej	odbywają	się	w	miarę	potrzeb	nie	rzadziej	jednak	niż	raz	w	

roku.	Posiedzenia	Komisji	Rewizyjnej	zwołuje	jej	Przewodniczący.		
5. Do	czynności	Komisji	Rewizyjnej	należą:	

a. przeprowadzanie	 okresowych	 kontroli	 działalności	 statutowej	 i	 finansowej	
Stowarzyszenia,	

b. wydawanie	 zaleceń	 pokontrolnych	 w	 przypadku	 stwierdzenia	 uchybień	 w	
działalności	Stowarzyszenia	i	wyznaczanie	terminów	oraz	sposobów	ich	usunięcia,		

c. składanie	 sprawozdań	 z	 całokształtu	 swej	 działalności	 na	 Walnym	 Zebraniu	
Członków,	

d. stawianie	wniosku	o	udzielenie	lub	odmowę	udzielenia	absolutorium	Zarządowi,		
e. składanie	zastrzeżeń	w	stosunku	do	planowanych	działań	Zarządu,	jeżeli	mogą	one	

spowodować	nieprawidłowości	w	działalności	Stowarzyszenia,	
f. występowanie	z	żądaniem	zwołania	Nadzwyczajnego	Walnego	Zebrania	Członków,	

względnie	 z	 wnioskiem	 o	 zwołanie	 posiedzenia	 Zarządu	 w	 przypadkach	
stwierdzenia	 niezgodnych	 z	 prawem,	 statutem	 lub	 istotnymi	 interesami	
Stowarzyszenia	działań	Zarządu.	

	
	
	
	



	
	

	

ROZDZIAŁ	V	
MAJĄTEK	STOWARZYSZENIA	I	GOSPODARKA	FINANSOWA	

	
§	20	

1. Na	majątek	Stowarzyszenia	składają	się	ruchomości,	środki	pieniężne	oraz	wszelkie	prawa	
majątkowe.	

2. Przychody	Stowarzyszenia	w	szczególności	stanowić	mogą:	
a. składki	członkowskie	i	wpisowe,	
b. darowizny,	spadki	i	zapisy,	
c. dotacje	i	subwencje,	
d. dochody	z	majątku	Stowarzyszenia,	
e. dochody	z	działalności	gospodarczej.	

	
§	21	

1. Stowarzyszenie	może	podjąć	działalność	gospodarczą.	
2. Podjęcie	działalności	gospodarczej	wymaga	uchwały	Walnego	Zebrania	Członków	i	może	

nastąpić	 po	 wpisie	 Stowarzyszenia	 do	 Rejestru	 przedsiębiorców	 w	 Krajowym	 Rejestrze	
Sądowym.	

	
§	22	

Dochód	 Stowarzyszenia	 może	 zostać	 przeznaczony	 jedynie	 na	 cele	 i	 działania	 określone	 w	
Statucie.	
	

§	23	
1. Zabrania	się:	

a. udzielania	 pożyczek	 lub	 zabezpieczania	 zobowiązań	majątkiem	Stowarzyszenia	w	
stosunku	 do	 jego	 członków,	 członków	 organów	 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	 Stowarzyszenia	 na	 rzecz	 jego	 członków,	 członków	 jego	
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,	

c. wykorzystywania	 majątku	 Stowarzyszenia	 na	 rzecz	 jego	 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	
postanowień	statutu.	

	
	



	
	

	

ROZDZIAŁ	VI	
ODDZIAŁY	TERENOWE	

	
§	24	

1. Oddziały	 są	 jednostkami	 organizacyjnymi	 Stowarzyszenia,	 tworzonymi	 przez	 Zarząd	 celu	
realizacji	statutowych	zadań	na	określonym	terenie.	

2. Zarząd	tworzy	Oddział:	
a. z	własnej	inicjatywy,	
b. na	wniosek	co	najmniej	5	członków	zwyczajnych.	

3. Szczegółową	organizację,	teren	i	zakres	działania	Oddziału	określa	uchwała	Zarządu.	
4. Oddziały	mogą,	 lecz	nie	muszą	posiadać	osobowości	prawnej.	Stosowną	uchwałę	w	tym	

przedmiocie	podejmuje	Zarząd	na	wniosek	członków	wchodzących	w	skład	Oddziału.	
5. Zarząd	może	łączyć,	dzielić	i	likwidować	Oddziały.		
6. Oddział	nie	może	liczyć	mniej	niż	5	członków	zwyczajnych.		

	
§	25	

2. Naczelnymi	władzami	Oddziału	są:		
a. Walne	Zebranie	Członków	Oddziału,	
b. Prezes	Oddziału.	

3. Do	kompetencji	Walnego	Zebrania	Członków	Oddziału	należy:	
a. uchwalanie	programu	działania	Oddziału,	
b. wybór	Prezesa	Oddziału,	
c. rozpatrywanie	i	przyjmowanie	sprawozdania	Prezesa	Oddziału	oraz	udzielanie	mu	

absolutorium,	
d. rozpatrywanie	 spraw	 wniesionych	 pod	 obrady	 Walnego	 Zebrania	 Członków	

Oddziału	przez	członków	Oddziału.	
4. Prezes	 Oddziału	 kieruje	 bieżącą	 działalnością	 Oddziału,	 koordynuje	 i	 wykonuje	 zadania	

zlecone	 przez	 Zarząd	 oraz	 inicjuje	 działania	 merytoryczne	 z	 zakresu	 celów	 statutowych	
Stowarzyszenia.	

	
	

ROZDZIAŁ	VII	
ZMIANA	STATUTU,	ROZWIĄZANIE	STOWARZYSZENIA	

	
§	26	

Zmiana	Statutu	wymaga	uchwały	Walnego	Zebrania	Członków	podjętej	większością	2/3	głosów	
przy	obecności	co	najmniej	połowy	uprawnionych	do	głosowania.	
	

§	27	
1. Rozwiązanie	 Stowarzyszenia	 wymaga	 uchwały	Walnego	 Zebrania	 Członków	 większością	

2/3	głosów	przy	obecności	co	najmniej	połowy	uprawnionych	do	głosowania.		



	
	

	

2. Walne	Zebranie	Członków	określa	tryb	likwidacji	oraz	cel,	na	który	zostanie	przeznaczony	
majątek	Stowarzyszenia.	

	
	
	
	
	
	
	


