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STATUT 

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA MYJNI CYSTERN 

(tekst jednolity na dzień 18 maja 2018 roku) 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę ,,POLSKIE STOWARZYSZENIE MYJNI CYSTERN”, 

zwane dalej „Stowarzyszeniem”. 

2. Stowarzyszenie może w obrocie używać nazwy skróconej: „Stowarzyszenie PSMC” lub 

„PSMC”. 

3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem rejestrowym i posiada osobowość prawną. 

4. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach oraz 

postanowień niniejszego Statutu.  

§ 2 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bydgoszcz. 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, pod warunkiem, że 

prawo danego państwa dopuszcza taką możliwość. 

§ 3 

1. Stowarzyszenie może używać pieczęci i logo zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd. 

§ 4 

1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i zagranicznych organizacji lub ich 

związków o podobnych celach.  

2. Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych na warunkach 

określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów 

międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną. 

§ 5 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. 

Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym 

swoich członków, oraz zlecać określone zadania innym podmiotom. 

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych 

określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia 

służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego 

członków.  
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Rozdział II 

Cele i sposoby ich realizacji 

 

§ 6 

Celami Stowarzyszenia są: 

1. ochrona interesów członków Stowarzyszenia, 

2. reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia na forum krajowym i 

międzynarodowym, 

3. podnoszenie standardów w obszarze jakości, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i 

środowiska w zakresie mycia środków transportu samochodowego i kolejowego, 

4. ustalanie kierunków rozwoju w ramach prowadzonej działalności, 

5. przyznawanie prawa do posługiwania się Europejskim Dokumentem Mycia (European 

Cleaning Document – ECD) oraz innymi dokumentami pochodzącymi od European Federation 

of Tank Cleaning Organisations – EFTCO, 

6. utrwalanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorców działających w ramach 

Stowarzyszenia, 

7. podejmowanie działań na rzecz przestrzegania zasad uczciwej konkurencji przez członków 

Stowarzyszenia w działalności w zakresie mycia środków transportu samochodowego i 

kolejowego.  

§ 7 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. wspólne działania członków Stowarzyszenia, 

2. współdziałanie z innymi organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi, 

3. członkostwo w innych organizacjach krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, 

4. promocję i reklamę Europejskiego Dokumentu Mycia (European Cleaning Document – ECD) 

oraz innych dokumentów pochodzących od European Federation of Tank Cleaning Organisations 

– EFTCO, 

5. rozpowszechnianie nowych rozwiązań służących jakości, bezpieczeństwu i ochronie 

środowiska na rynku myjni środków transportu samochodowego i kolejowego, 

6. współdziałanie z organami administracji publicznej. 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 8 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1. zwyczajnych, 

2. wspierających.  

§ 9 
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1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, która pragnie 

realizować cele Stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację o przyjęcie w poczet członków 

Stowarzyszenia, a nadto spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: 

a) jest przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,  

której przedmiotem jest mycie środków transportu samochodowego lub 

kolejowego oraz posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia i zezwolenia na 

prowadzenie tego rodzaju działalności, 

b) jest osobą zatrudnioną przez przedsiębiorcę, o którym mowa w ust. 1 lit. a, lub 

przedsiębiorcę będącym osobą prawną, jeżeli do jej zadań należy zarządzanie, 

kierowanie lub nadzorowanie – w szczególności działalności w zakresie mycia 

środków transportu samochodowego lub kolejowego; zmiana pracodawcy, mimo 

spełniania przez nowego pracodawcę warunku określonego w ust. 1 lit. a, powoduje 

ustanie stosunku członkostwa w Stowarzyszeniu osoby wskazanej w ust. 1 lit. b. 

2. Każdy z przedsiębiorców, o których mowa w ust. 1 lit. a i b oraz każdy członek zwyczajny 

Stowarzyszenia jest uprawniony do wskazania maksymalnie dwóch spośród zatrudnionych 

pracowników, do których zadań należy zarządzanie, kierowanie lub nadzorowanie – w 

szczególności działalności w zakresie mycia środków transportu samochodowego lub 

kolejowego, jako kandydatów na członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Powyższe 

ograniczenie nie dotyczy członków – założycieli Stowarzyszenia. 

3. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 lit. a, zobligowany jest do poddania się badaniu 

SQAS Tank Cleaning. 

§ 10 

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością 

Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową i rzeczową.  

2. Jeżeli kandydatem na członka wspierającego Stowarzyszenia jest osoba prawna 

zajmująca się zawodowo myciem środków transportu samochodowego lub kolejowego, 

warunkiem jej przyjęcia jest legitymowanie się przez nią dokumentem potwierdzającym 

poddanie się badaniu SQAS Tank Cleaning. 

3. Członek wspierający działa w Stowarzyszeniu przez swego przedstawiciela. 

§ 11 

1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia jest poddanie się audytowi 

przeprowadzanemu przez zespół liczący od dwóch do pięciu członków Stowarzyszenia, 

wyznaczonych przez Zarząd, zwany dalej „Komisją audytową”; nie dotyczy to członków 

wspierających nie zajmujących się zawodowo myciem środków transportu 

samochodowego lub kolejowego. 

2. W skład Komisji audytowej mogą wchodzić: członek Zarządu, członek Komisji Rewizyjnej 

oraz członkowie zwyczajni, lub osoby upoważnione przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub 

członków zwyczajnych. 

3. Członkowie Komisji audytowej składają sprawozdanie Zarządowi z przeprowadzonego 

audytu podmiotu kandydującego. 
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4. Członkowie Komisji audytowej mogą otrzymywać z tytułu świadczenia usług na rzecz 

Stowarzyszenia związanych z realizacją jego celów statutowych, będących poza zakresem 

obowiązków związanych z pełnioną funkcją w organach Stowarzyszenia, zwrot 

uzasadnionych kosztów i wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne 

miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za 

kwartał poprzedni, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

§ 12 

O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Walne Zebranie Członków w głosowaniu 

tajnym, na podstawie opinii Zarządu. 

§ 13 

Z chwilą rejestracji Stowarzyszenia, członkowie – założyciele stają się członkami zwyczajnymi. 

 

§ 14 

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do: 

1. udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, 

2. korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, 

3. korzystania z obiektów i urządzeń Stowarzyszenia, 

4. korzystania z materiałów edukacyjnych, czasopism, wydawnictw książkowych i 

multimedialnych zgromadzonych przez Stowarzyszenie, 

5. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o wykluczeniu członka 

Stowarzyszenia, 

6. zgłaszania opinii i wniosków władzom Stowarzyszenia, 

7. wnioskowania o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.  

§ 15 

1. Członkom wspierającym przysługują wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych, 

z wyłączeniem prawa głosu na Walnym Zebraniu Członków. 

2. Członkowie wspierający mają prawo do zaskarżania do Walnego Zebrania Członków 

uchwały Walnego Zebrania Członków o zawieszeniu członka wspierającego 

Stowarzyszenia. 

§ 16 

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek: 

1. przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

2. propagowania celów Stowarzyszenia, 

3. czynnej realizacji celów Stowarzyszenia w miarę swych możliwości, 

4. finansowego wspierania działalności Stowarzyszenia poprzez terminowe uiszczanie 

składek członkowskich i innych świadczeń w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie 

Członków. 

 

§ 17 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 
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1. złożenia przez członka pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia, po 

uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia, 

2. wykluczenia członka uchwałą Zarządu, podjętą po uzyskaniu opinii Komisji Rewizyjnej, z 

powodu: 

a) postępowania sprzecznego z postanowieniami Statutu, uchwałami lub decyzjami 

władz Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 18, 

b) stwierdzenia prawomocnym orzeczeniem sądu lub organu administracji publicznej 

faktu naruszenia przez członka obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów 

o ochronie środowiska oraz przepisów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie mycia 

środków transportu samochodowego i kolejowego, 

c) pozbawienia uprawnień lub uchylenia pozwoleń na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie mycia środków transportu samochodowego i kolejowego, 

d) w razie stwierdzenia działania na szkodę Stowarzyszenia poprzez nieopłacenie 

składek członkowskich lub innych zobowiązań przez trzy kolejne, następujące po 

sobie miesiące, 

e) w razie nie poddania się wymaganemu badaniu SQAS Tank Cleaning w terminie 

określonym przez European Federation of Tank Cleaning Organisations – EFTCO, 

3. śmierci członka zwyczajnego Stowarzyszenia, 

4. zmiany pracodawcy przez osobę wskazaną w § 9 ust. 1 lit. b, mimo spełniania przez nowego 

pracodawcę warunku określonego w § 9 ust. 1 lit. a, 

5. ustania bytu prawnego członka wspierającego Stowarzyszenia, 

6. rozwiązania Stowarzyszenia. 

§ 18 

 

W przypadku naruszenia jakiegokolwiek postanowienia Statutu, uchwały lub decyzji władz 

Stowarzyszenia przez członka wspierającego, Walne Zebranie Członków uprawnione jest, po 

uzyskaniu opinii Zarządu i Komisji Rewizyjnej, do zawieszenia członka wspierającego w prawach 

członka Stowarzyszenia. 

§ 19 

1. Wykluczonemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo wniesienia odwołania od 

uchwały Zarządu o jego wykluczeniu do Walnego Zebrania Członków w terminie 

czternastu dni od dnia jej doręczenia. 

2. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 1, na najbliższym 

posiedzeniu. 

3. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie wykluczenia członka Stowarzyszenia jest 

ostateczna. 

 

 

§ 20 

1. Zawieszonemu członkowi wspierającemu Stowarzyszenia przysługuje prawo wniesienia 

odwołania od uchwały Walnego Zebrania Członków o zawieszeniu go w prawach członka 
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Stowarzyszenia do Walnego Zebrania Członków w terminie czternastu dni od dnia jej 

doręczenia. 

2. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 1, na najbliższym 

posiedzeniu. 

3. Walne Zebranie Członków po rozpatrzeniu odwołania, o którym mowa w ust. 1, 

podejmuje uchwałę w sprawie przywrócenia członka odwołującego w prawach członka 

albo w sprawie utrzymania w mocy uchwały Walnego Zebrania Członków o zawieszeniu 

członka odwołującego w prawach członka. Walne Zebranie Członków może również 

przedstawić Zarządowi swoje stanowisko w sprawie wykluczenia zawieszonego członka 

wspierającego ze Stowarzyszenia.  

4.  Uchwała Walnego Zebrania Członków, wskazana w ust. 3 zd. 1, jest ostateczna. 

 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

 

§ 21 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie Członków, 

2. Zarząd, 

3. Komisja Rewizyjna.  

§ 22 

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata. 

2. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej przez Walne Zebranie Członków następuje w 

głosowaniu tajnym. 

§ 23 

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania chyba, że Statut stanowi inaczej. 

 

§ 24 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 

2. Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne albo Nadzwyczajne. 

3. Walne Zebranie Członków w pierwszym terminie może obradować i podejmować uchwały 

w obecności co najmniej pięćdziesięciu procent członków uprawnionych do udziału na 

Walnym Zebraniu Członków, zaś w drugim terminie, który następuje trzydzieści minut po 

upływie wyznaczonej godziny pierwszego terminu, bez względu na ilość obecnych 

uprawnionych członków. 

4. W przypadku odbywania Walnego Zebrania Członków w drugim terminie, nie można 

podejmować uchwał określonych w § 43 i § 44.  

§ 25 
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1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia raz do 

roku. Członkowie powiadamiani są o Walnym Zebraniu Członków przynajmniej na 

trzydzieści dni przed terminem jego zwołania osobiście, listami poleconymi lub drogą 

elektroniczną, za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub za potwierdzeniem 

elektronicznym (poprzez zwrotny e –mail). 

2. Przed upływem dwóch tygodni przed wyznaczoną datą Zwyczajnego Walnego Zebrania 

Członków, każdy z członków może zgłosić wniosek o wpisanie do porządku obrad 

określonej sprawy. 

3. Porządek obrad może być uzupełniony na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków, gdy 

wszyscy członkowie są obecni i żaden nie wyrazi sprzeciwu co do zmiany porządku obrad.  

§ 26 

1. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków z własnej inicjatywy, na pisemny 

wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/3 liczby członków Stowarzyszenia. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których 

zostało zwołane, chyba że na Zebraniu obecni są wszyscy członkowie Stowarzyszenia i 

jednogłośnie zdecydują o wprowadzeniu określonej sprawy do porządku obrad.  

§ 27 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy: 

1. ustalenie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia, 

2. wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości oraz zaciągnięcie przez Zarząd 

zobowiązania majątkowego i rozporządzenie prawem o wartości powyżej stu tysięcy 

złotych, 

3. przyjmowanie kandydatów w poczet członków Stowarzyszenia, 

4. podejmuje uchwały o zawieszeniu członków wspierających w prawach członka 

Stowarzyszenia, 

5. rozpatrywanie i podejmowanie decyzji w sprawie odwołań członków Stowarzyszenia 

od uchwały Zarządu o ich wykluczeniu ze Stowarzyszenia oraz od uchwały Walnego 

Zebrania Członków o zawieszeniu członka wspierającego w prawach członka 

Stowarzyszenia, 

6. udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej, 

7. wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

8. uchwalanie statutu i jego zmian, 

9. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, 

10. zatwierdzenie sprawozdań i planów działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

11. utworzenie Biura Stowarzyszenia, 

12. ustalanie wysokości i terminów płatności składek członkowskich oraz innych 

świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, 

13. zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

§ 28 

Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym. 

 

§ 29 
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1. Zarząd składa się z trzech osób: Prezesa Zarządu oraz dwóch Członków Zarządu. Prezes 

Zarządu wybierany jest przez członków Zarządu na pierwszym posiedzeniu. 

2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w razie potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz na 

kwartał. Przedmiotem obrad są sprawy związane z działalnością Stowarzyszenia. 

3. Uzupełnianie składu Zarządu odbywa się w tym samym trybie jak wybór Zarządu.  

4. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim 

Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w jej uchwale lub 

pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków. 

§ 30 

Zarząd Stowarzyszenia posiada następujące uprawnienia: 

1. reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, 

2. kieruje pracami Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego 

Zebrania Członków, 

3. podejmuje uchwały o wykluczeniu członków Stowarzyszenia, 

4. wydaje opinie w sprawach przyjęcia kandydatów w poczet członków Stowarzyszenia oraz 

zawieszenia członka wspierającego w prawach członka Stowarzyszenia, 

5. składa sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Walnemu Zebraniu Członków, 

6. rozstrzyga spory powstałe między członkami Stowarzyszenia, 

7. opracowuje plany działania Stowarzyszenia, w tym plany realizacji jego budżetu, 

8. odpowiada za realizację planów działalności Stowarzyszenia, 

9. odpowiada za prowadzoną działalność finansową, 

10. ustala zasady zatrudnienia i wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia, 

11. zwołuje Walne Zebranie Członków, 

12. ustala warunki i wysokość wynagrodzenia członków Komisji audytowej z tytułu 

świadczenia usług na rzecz Stowarzyszenia związanych z realizacją jego celów statutowych, 

będących poza zakresem obowiązków związanych z pełnioną funkcją w organach 

Stowarzyszenia. 

 

§ 31 

1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w 

związku z pełnioną funkcją. Wysokość wynagrodzenia określa w uchwale Komisja 

Rewizyjna. 

2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu świadczenia usług na rzecz Stowarzyszenia 

związanych z realizacją jego celów statutowych, będących poza zakresem obowiązków 

związanych z pełnioną funkcją członka Zarządu, zwrot uzasadnionych kosztów i 

wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 

sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za kwartał poprzedni, ogłoszone przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

§ 32 

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym chyba, że 

Statut stanowi inaczej. 
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2. Głos Prezesa Zarządu jest rozstrzygający przy równej liczbie głosów. 

§ 33 

Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest 

współdziałanie dwóch członków Zarządu. 

 

§ 34 

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków, wybranych przez Walne 

Zebranie Członków w głosowaniu tajnym. 

2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Sekretarza.  

3. Uzupełnianie składu Komisji Rewizyjnej odbywa się w tym samym trybie jak wybór 

Komisji Rewizyjnej. 

§ 35 

Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

1. nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we 

wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, 

2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

§ 36 

1. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli 

całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem spraw 

finansowych. W toku kontroli Komisja Rewizyjna może żądać od Zarządu wszelkich 

informacji i wyjaśnień. Zarząd udziela informacji i wyjaśnień niezwłocznie, w tym w formie 

pisemnej na żądanie Komisji Rewizyjnej. 

2. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swej 

działalności wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia. 

3. Komisja Rewizyjna jest uprawniona do:  

a) wnioskowania do Walnego Zebrania Członków o odwołanie całego składu Zarządu 

lub poszczególnych członków Zarządu, przedstawiając stosowne uzasadnienie, 

b) zwołania Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w 

terminie ustalonym Statutem, bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny 

wniosek 1/3 liczby członków Stowarzyszenia, 

c) opiniowania decyzji Zarządu o wykluczeniu członka oraz o zawieszeniu członka 

wspierającego w prawach członka Stowarzyszenia, 

d) określania wysokości wynagrodzenia członków Zarządu z tytułu pełnienia funkcji. 

§ 37 

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu świadczenia usług na rzecz 

Stowarzyszenia związanych z realizacją jego celów statutowych, będących poza zakresem 

obowiązków związanych z pełnioną funkcją członka Komisji Rewizyjnej, zwrot uzasadnionych 

kosztów lub wynagrodzenie w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia, nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 



Strona 10 z 11 

 

bez wypłat nagród z zysku za kwartał poprzedni, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego. 

 

§ 38 

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w 

obecności co najmniej połowy liczby członków Komisji Rewizyjnej, przy czym głos 

Przewodniczącego jest rozstrzygający przy równej liczbie głosów. 

 

§ 39 

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniu 

Zarządu Stowarzyszenia, a także występować do tego organu z wnioskami pokontrolnymi.  

 

Rozdział V 

Majątek Stowarzyszenia 

 

§ 40 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: 

a) nieruchomości i ruchomości, 

b) dochody z własnej działalności, 

c) dochody z majątku Stowarzyszenia, 

d) dotacje i subwencje, 

e) wpływy ze składek członkowskich, 

f) zapisy i darowizny, 

g) spadki.  

§ 41 

 

Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na:   

1. realizację jego celów statutowych, 

2. pokrycie kosztów jego utrzymania.   

§ 42 

Stowarzyszenie nie ma prawa podejmowania działań polegających na: 

1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku 

do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz 

pracownicy Stowarzyszenia 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. przekazywaniu majątku Stowarzyszenia na rzecz członków 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, 
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3. wykorzystywaniu majątku Stowarzyszenia na rzecz członków organów lub pracowników 

oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to 

wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia. 

 

Rozdział VI 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§ 43 

1. Uchwałę o zmianie Statutu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje 

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

głosowania. 

2. Zarząd niezwłocznie zawiadamia właściwy sąd rejestrowy o dokonanych zmianach w 

Statucie Stowarzyszenia. 

§ 44 

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje większością 

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

2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków 

określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz podejmuje decyzję o przeznaczeniu 

majątku Stowarzyszenia. 

 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

       

 Prezes Zarządu      Członek Zarządu 

 

 

 

_______________________________ 

 

Członek Zarządu 


