
Tekst Statutu  

Polskiego Stowarzyszenia Liderów ESG 

 
 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§1. 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę rejestrową Polskie Stowarzyszenie Liderów ESG i zwane 
jest w dalszych postanowieniach statutu „Stowarzyszeniem”.  

2. Organizacja ma prawo posługiwania się nazwami w brzmieniu: Polskie 
Stowarzyszenie Liderów ESG, Polskie Stowarzyszenie ESG, PSLE, PSE 

3. Stowarzyszenie może używać odpowiedników swojej nazwy i skrótu w językach 
obcych. W szczególności, Stowarzyszenie może używać nazwy w języku angielskim, w 
następującym brzmieniu: pełna nazwa - „Polish ESG Association”, skrót „PESGA”,  

4. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne.  

5. Użyty w nazwie Stowarzyszenia skrót „ESG”, ang. Enviromental, Social, Corporate 
Governance (w rozumieniu m.in. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE, dyrektywę 2004/109/WE, dyrektywę 2006/43/WE 
oraz rozporządzenie (UE) nr 537/2014 w odniesieniu do sprawozdawczości 
przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju) oznacza kwestie związane z 
ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. 
Enviromental to: emisja CO2, ślad węglowy, energia odnawialna, opakowania i odpady, 
recykling, czyste technologie, zielone budownictwo, elektroodpady, gospodarka wodna, 
zmiany klimatyczne, emisja toksyn i odpadów, bioróżnorodność, wpływ na środowisko, 
zaopatrzenie w surowce. Social to: rozwój kapitału ludzkiego, zarządzanie ludźmi, 
ochrona danych, cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo i higiena pracy, standardy 
łańcuchów dostaw, odpowiedzialne inwestowanie, zweryfikowane źródła dostaw, 
dostęp do finansowania, dostęp do usług komunikacyjnych, dostęp do opieki 
zdrowotnej, dostęp do usług komunikacyjnych, ryzyka zdrowotne i demograficzne. 
Corporate Governance to: stabilny system finansowania, zarządzanie i nadzór nad 



spółką, raportowanie i komunikacja z interesariuszami, kadry zarządzającej, etyka 
biznesu, przejrzystość podatkowa, zapobieganie korupcji, unikanie monopoli, polityka 
nadzoru nad łańcuchem dostaw.  

 

§2. 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.  

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za 
granicą.  

 

§3. 

1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.  

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.  

3. Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje Ministerstwo Finansów. 

4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.  

5. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o 
Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z póź. zm.) oraz w zakresie działalności 
gospodarczej na podstawie innych ustaw.  

6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność w kraju i za granicą, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w przedmiocie:  

1) 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców  

2) 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych  

3) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowana  

4) 69.10.Z Działalność prawnicza  

5) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej  

6) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 
przyrodniczych i technicznych  

7) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne  

8) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane  

9) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację  

10) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja  



11) 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych  

12) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowana  

13) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  

14) 58.11.Z Wydawanie książek  

15) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków  

16) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza  

17) 63.12.Z Działalność portali internetowych  

18) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i 
podobna działalność  

19) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 
telewizyjnych  

20) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami 3  

21) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 
zarządzania  

22) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe  

23) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności 
gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana  

24) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana  

25) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 
Internet  

26) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, 
straganami i targowiskami  

27) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych  

28) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i 
telewizji  

29) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 
drukowanych  

30) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 
elektronicznych (Internet)  

31) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych 
mediach. 



32) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 

33) 58.13.Z Wydawanie gazet 

34) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 

35) 82.11.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała 
specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura 

36) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności 
gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 

 

§4. 

1. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią o treści ustalonej przez Zarząd.  

2. Stowarzyszenie może posiadać własną odznakę, godło, logo, flagę oraz może 
wydawać legitymacje.  

 

§5. 

1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o 
podobnych celach statutowych, na zasadach pełnej autonomii.  

2. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i 
międzynarodowymi organizacjami i instytucjami oraz podmiotami o tym samym lub 
podobnym profilu działalności albo przedmiocie działalności związanym z celami 
statutowymi Stowarzyszenia.  

 

§6. 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.  

2. Bez uszczerbku dla postanowienia ust. 1, dla realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.  

3. Pracownikiem Stowarzyszenia może być także członek Stowarzyszenia oraz osoby 
nienależące do Stowarzyszenia.  

4. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w 
granicach zasad ustalanych przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia.  

 

 

 



§7. 

Celem Stowarzyszenia jest rozwój długoterminowych zrównoważonych modeli 
biznesowych firm, wdrożenie procesów i strategii, których miernikiem będą raporty w 
obszarze ESG adresujące zagadnienia środowiska, kwestie społeczne, ład korporacyjny, 
przy korzystnym ukształtowaniu ram prawnych oraz efektywnej współpracy 
uczestników tego rynku.  

 

§8. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:  

- system monitoringu legislacji i opiniowania lub świadczenia usług opiniowania 
projektów aktów prawnych pozostających w zakresie lub związanych z celem 
działalności Stowarzyszenia,  

- reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec organów administracji 
publicznej i samorządowej oraz instytucji i organizacji zagranicznych i 
międzynarodowych,  

- dostarczanie i świadczenie usług analizowania danych dla członków Stowarzyszenia 
oraz informowanie członków Stowarzyszenia o aspektach związanych z ESG i 
zrównoważonym rozwojem,  

- budowanie bazy kontaktów między ekspertami branży ESG i podmiotami branży ESG 
oraz administracją publiczną i samorządową oraz instytucjami i organizacjami 
zagranicznymi i międzynarodowymi,  

- działalność wydawniczą,  

- działalność szkoleniową i informacyjną,  

- działalność doradczą i konsultingową,  

- organizację eventów, konferencji i debat tematycznych i problemowych.  

 

§ 9. 

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

2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony wyłącznie do 
realizacji celów statutowych.  

 

 



Rozdział 2 

Członkowie Stowarzyszenia 

 

§ 10.  

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne, przy czym 
osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. Osoby prawne 
działają w Stowarzyszeniu zgodnie z przyjętą reprezentacją lub za pomocą 
pełnomocników.  

2. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia nie mogą przekazywać, ujawniać lub 
wykorzystywać na rzecz innych podmiotów informacji uzyskanych w ramach 
Stowarzyszenia, które nie zostały ujawnione do publicznej wiadomości przez 
upoważnione do tego osoby i stanowią tajemnicę Stowarzyszenia.  

3. Członkowie Stowarzyszenia nie są uprawnieni do publicznego wypowiadania się na 
jakikolwiek temat w imieniu Stowarzyszenia ani też do publicznego rozpowszechniania 
opinii i poglądów, w taki sposób, że mogą one być przypisane Stowarzyszeniu.  

4. Jakiekolwiek oświadczenie lub opinia wyrażona publicznie w imieniu Stowarzyszenia 
wymaga wyraźnego upoważnienia Zarządu.  

 

§ 11. 

1. Stowarzyszenie tworzą członkowie zwyczajni.  

2. Obok członków zwyczajnych w skład Stowarzyszenia mogą wchodzić także 
członkowie wspierający i honorowi.  

 

§ 12. 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która:  

1) jest pełnoletnia,  

2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,  

3) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego 
ani umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego lub za przestępstwo 
skarbowe,  

4) posiada nieposzlakowaną opinię,   

5) posiada doświadczenie w zakresie związanym z realizacją celów Stowarzyszenia lub 
wiedzę użyteczną dla działalności Stowarzyszenia.  



6) złożyła pisemnie deklarację członkowską na wzorze przedstawionym przez 
Stowarzyszenie 

2. Zarząd może podjąć decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia po stwierdzeniu spełnienia 
wszystkich przesłanek, o których mowa w ust. 1.  

 

§13. 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna, która:  

1) regularnie wspiera działalność Stowarzyszenia w zadeklarowanej przez siebie formie,  

2) udziela regularnej pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej w realizacji celów 
statutowych Stowarzyszenia,  

3) złożyła pisemnie deklarację członkowską na wzorze przedstawionym przez 
Stowarzyszenie.  

2. Do wymogów stawianych kandydatowi na członka wspierającego Stowarzyszenia 
stosuje się odpowiednio kryteria, o których mowa w §12. ust. 1 pkt 4)-5).  

3. Zarząd może podjąć decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia po stwierdzeniu spełnienia 
przesłanek, o których mowa w ust. 1 oraz po uzgodnieniu z kandydatem dalszego rodzaju 
i formy wspierania Stowarzyszenia.  

 

§14. 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która cieszy się 
nieposzlakowaną opinią i wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia, i 
która dodatkowo spełnia kryteria, o których mowa w §12 ust. 1 pkt 1-5.  

2. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd za porozumieniem z kandydatem na 
wniosek połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.  

 

§15.  

Członkowie zwyczajni mają prawo: 

1) udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Członków z głosem stanowiącym,  

2) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do organów Stowarzyszenia,  

3) korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 

4) udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,  

5) zgłaszania zapytań, wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia.  



 

§16.  

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

1) udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, podejmowania decyzji w 
sprawach Stowarzyszenia zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia 
Członków,  

2) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z 
działalnością Stowarzyszenia oraz przestrzegania Statutu i uchwał organów 
Stowarzyszenia,  

4) uczestnictwa w każdym Walnym Zgromadzeniu Członków.  

 

§17. 

Członkowie wspierający i honorowi mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków 
z głosem doradczym oraz posiadają prawa, o których mowa w §15 pkt 4 oraz 5. 

 

§18. 

1. Członek wspierający ma obowiązek regularnego wspierania Stowarzyszenia w 
zadeklarowanej przez siebie i uzgodnionej z Zarządem Stowarzyszenia formie, 
przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością 
Stowarzyszenia oraz przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.  

2. Członek honorowy ma obowiązek godnie reprezentować Stowarzyszenie i 
przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością 
Stowarzyszenia oraz przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.  

 

§19. 

1. Członkowie wspierający wpłacają składki członkowskie w terminach uzgodnionych z 
Zarządem Stowarzyszenia.  

2. Członkowie zwyczajni i honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.  

 

§ 20 

1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:  

1) pisemnej rezygnacji członka Stowarzyszenia złożonej Zarządowi Stowarzyszenia,   



2) śmierci członka Stowarzyszenia,  

3) utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,  

4) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,  

5) prawomocnego skazania za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia prywatnego lub za przestępstwo 
skarbowe,  

6) utraty nieposzlakowanej opinii w swoim środowisku,  

7) naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień Statutu lub 
uchwał organów Stowarzyszenia,  

8) uporczywego lub powtarzającego się unikania udziału w pracach Stowarzyszenia,  

9) braku zapłaty składki członkowskiej,  

10) nieuzasadnionej nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Członków,  

11) naruszenia dobrego imienia lub renomy Stowarzyszenia,  

12) niewywiązania się z innych zobowiązań członka wobec Stowarzyszenia,  

13) rozwiązania Stowarzyszenia.  

2. Utratę członkostwa w Stowarzyszeniu Zarząd stwierdza w uchwale.  

 

§21. 

1. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia stwierdzającej utratę członkostwa w 
Stowarzyszeniu członkowi, którego uchwała dotyczy, przysługuje odwołanie do 
Walnego Zgromadzenia Członków.  

2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, składa się pisemnie przewodniczącemu Komisji 
Rewizyjnej w terminie 30 dni od daty doręczenia za pośrednictwem Zarządu 
Stowarzyszenia uchwały o pozbawieniu członkostwa.  

3. Po otrzymaniu odwołania, o którym mowa w ust. 2, nie później niż w terminie dwóch 
miesięcy przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Członków w przedmiocie odwołania, chyba, że w tym czasie miałoby się 
odbyć zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków; w takim wypadku odwołanie staje się 
punktem obrad tego zebrania.  

4. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków w przedmiocie stwierdzenia utraty 
członkostwa w Stowarzyszeniu jest ostateczna.  

 

 



Rozdział 3 

Organy Stowarzyszenia 

 

§22. 

Organami Stowarzyszenia są:  
1) Walne Zgromadzenie Członków,  
2) Zarząd,  
3) Komisja Rewizyjna.  

 

§23. 

Kadencja wszystkich organów wybieralnych Stowarzyszenia wynosi 2 lata, a ich wybór 
odbywa się w głosowaniu większością zwykłą w obecności co najmniej połowy członków 
uprawnionych do głosowania. 

  

§24. 

Z zastrzeżeniem postanowień §23. Statutu, Uchwały organów Stowarzyszenia zapadają 
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 
głosowania i odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej.  

 

§ 25. 

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia.  

2. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje Prezes Zarządu lub wskazana 
przez niego osoba będąca członkiem Zarządu.  

3. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem 
stanowiącym, członkowie wspierający oraz członkowie honorowi z głosem doradczym.  

4. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.  

       

§26. 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz w roku kalendarzowym.  

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd.  

3. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków 
Stowarzyszenia co najmniej na czternaście dni przed planowanym terminem zebrania.  



4. Zawiadomienie odbywa się drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej 
członków Stowarzyszenia.  

       

§27. 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie.  

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd:  

1) z własnej inicjatywy,  

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

3) na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w przypadku, o którym mowa w §21. 
ust. 3,  

4) na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.  

3. Wnioski o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków składane są do 
Zarządu pisemnie. 

 

§28. 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:  

1) uchwalanie programu i kierunków działania Stowarzyszenia, przedstawionego przez 
Zarząd Stowarzyszenia,  

2) uchwalenie Statutu i jego zmian,  

3) wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej,  

4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

6) uchwalanie Regulaminu Zarządu i Komisji Rewizyjnej, jeżeli Walne Zgromadzenie 
Członków uzna to za stosowne,  

7) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,  

9) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia 
lub jego organy,  

10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,  

11) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia, powołaniu 
likwidatorów Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku większością zwykłą w 
obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania,  

12) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady przez Zarząd, Komisję 
Rewizyjną.  



 

§29. 

1. Zarząd kieruje całą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.  

2. Zarząd składa się z co najmniej dwóch osób. W skład zarządu obligatoryjnie wchodzą 
Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu.  

 

§30. 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy 
miesiące.  

2. Pracami Zarządu kieruje Prezes, Wiceprezes lub wskazana przez nich osoba będąca 
Członkiem Zarządu.  

 

§31. 

Do kompetencji Zarządu należy:  

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,  

2) prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia,  

3) realizacja celów Stowarzyszenia,  

4) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,  

7) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,  

8) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku 
Stowarzyszenia,  

9) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,  

10) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,  

11) przyjmowanie i wykluczanie członków,  

12) ustalenie wzorów pieczęci, godła, flagi, etc.,  

13) uchwalanie regulaminów wewnętrznych,  

14) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na 
rzecz Stowarzyszenia.  

 

 



§32. 

Zarząd może powoływać pełnomocników do określonych zadań.  

 

§33. 

Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może:  

1) tworzyć biura,  

2) zatrudniać pracowników, 

3) tworzyć dodatkowe ciała robocze wraz z określeniem regulaminu prac, na przykład 
Rady Programowej Stowarzyszenia,  

4) angażować osoby na podstawie umów cywilnoprawnych, B2B, stosownie do 
charakteru zawieranej umowy.  

 

§34. 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są samodzielnie 
Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.  

2. Ust. 1 stosuje się odpowiednio do udzielania pełnomocnictw przez Stowarzyszenie.  

 

§35. 

1. Utrata mandatu członka Zarządu następuje na skutek upływu kadencji, rezygnacji lub 
odwołania.  

2. Do utraty mandatu członka Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy §20 ust. 1 pkt 2-
5, 8-9, 11. 

3. Członkowie organów wybierani są spośród członków zwykłych Stowarzyszenia.  

 

§36. 

1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia w zakresie 
gospodarczo-finansowym.  

2. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności Stowarzyszenia nie rzadziej niż 
raz w roku.  

3. Kontrola, o której mowa w ust. 2 może być przeprowadzana przy pomocy osób trzecich, 
którym Komisja Rewizyjna powierzyła te działania, którymi bezpośrednio kieruje i za które 
w pełni odpowiada.  



4. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 2 do 4 członków w tym Przewodniczący.  

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.  

 

§37. 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

1) kontrola działalności Stowarzyszenia w zakresie gospodarczo-finansowym pod 
względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z uchwałami 
Walnego Zgromadzenia Członków,  

2) prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,  

3) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu. 

 

§ 38. 

Do utraty mandatu członka Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio §35.  

 

§39. 

W razie, gdy skład organu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania ich kadencji, 
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji.  

 

 

Rozdział 4 

 Majątek i fundusze 

 

§40. 

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:  

1) składek członkowskich,  

2) darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności statutowej,  

3) dotacji, subwencji, środków publicznych, grantów,  

4) dochodów z kapitału,  

5) dochodów z działalności gospodarczej.  

 



§41. 

1. Środki pieniężne mogą być przechowywane:  

1) na rachunkach bankowych Stowarzyszenia,  

2) w gotówce w kasie Stowarzyszenia.  

2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów mogą być użyte do realizacji 
celów Stowarzyszenia według swobodnego uznania, o ile ofiarodawcy nie postanowili 
inaczej.  

3. Cały osiągnięty przez Stowarzyszenie dochód będzie przeznaczany na jego cele 
statutowe.  

 

§42. 

Stowarzyszenie nie może:  

1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w 
stosunku do jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z 
którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku 
małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli 
zwanych dalej „Osobami bliskimi”,  

2) przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków 
jego organów lub pracowników. 

 

      §43.  

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami 
o rachunkowości. 

       

Rozdział 5 

Zmiana Statutu, Rozwiązanie i Likwidacja Stowarzyszenia 

 

§44. 

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia 
podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 3/5 głosów przy obecności co 



najmniej połowy uprawnionych do głosowania na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej 
lub 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

 

§45. 

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków 
powołuje komisję likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację zgodnie z uchwalonymi 
wytycznymi. Walne Zebranie Członków może wskazać organizację lub instytucję, na 
rzecz której przejdzie majątek Stowarzyszenia po przeprowadzeniu postępowania 
likwidacyjnego.  


