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Statut 
 
Stowarzyszenia Użytkowników Osiedlowej Telewizji Satelitarnej „Rad-Sat 2” 

 
TEKST JEDNOLITY po zmianach 

 
Rozdział I Postanowienia Ogólne 
§ 1 
1)Stowarzyszenie Użytkowników Osiedlowej Telewizji Satelitarnej „Rad-Sat 2”, zwane dalej      

„Stowarzyszeniem”, jest samorządną organizacją społeczną zrzeszającą odbiorców telewizji  
kablowej 

2)Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy Telewizja Kablowa „Rad-Sat 2’”. 
3)Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o 
 stowarzyszeniach, innych ustaw oraz aktów wykonawczych w zakresie odnoszącym się do 
 działalności Stowarzyszenia, na podstawie niniejszego Statutu oraz innych aktów prawa 
 wewnętrznego Stowarzyszenia. 
4)Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 
5)Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że działalność 
 statutowa polegająca na zapewnieniu prawidłowej eksploatacji osiedlowej sieci telewizji kablowej 
 dotyczy zwłaszcza terenu osiedla mieszkaniowego „Radogoszcz Zachód” w Łodzi. 
6)Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź. 
7)Stowarzyszenie może być członkiem związków stowarzyszeń oraz innych organizacji 
 ogólnokrajowych zrzeszających podmioty, których przedmiotem działalności jest telewizja kablowa. 
8)Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych 
 przepisach. 
9)Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków, z tym że dla 
 prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników oraz zawierać inne odpłatne umowy nie 
 mające charakteru umów o pracę. 
 
§ 2 
Do celów Stowarzyszenia należy : 
1)Prowadzenie działalności związanej z prawidłową eksploatacją i odbiorem osiedlowej telewizji  
 kablowej. 
2)Podejmowanie działań niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania osiedlowej telewizji kablowej 
 oraz unowocześnianie sieci pod kątem wprowadzania nowych technik multimedialnych. 
3)Nawiązywanie współpracy, w zakresie celów statutowych Stowarzyszenia, z organami administracji 
 publicznej, innymi organizacjami społecznymi oraz wszelkimi innymi podmiotami krajowymi i 
 zagranicznymi, których przedmiot działalności zbliżony jest w całości lub części z celami statutowymi 
 Stowarzyszenia. 
4)Organizowanie oraz sponsorowanie przedsięwzięć i imprez sportowych, turystycznych, kulturalnych, 
 oświatowych oraz wszelkich innych wynikających z potrzeb członków Stowarzyszenia. 
5)Nadzorowanie prawidłowej eksploatacji  instalacji tvk przez członków Stowarzyszenia. 
 
Rozdział II Członkostwo w Stowarzyszeniu 
 
§ 3 
1)Członkostwo w Stowarzyszeniu opiera się na zasadach dobrowolności przystąpienia oraz równości  
 członków. 
2)Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następują warunki: 
   a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 
   b) posiada pełnię praw publicznych.                      
   c) jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym , przysługuje jej spółdzielcze prawo do lokalu, lub   
 dysponuje pisemną zgodą osoby , której przysługuje taki tytuł prawny do lokalu znajdującego się 
 w obszarze objętym działaniem sieci telekomunikacyjnej Stowarzyszenia.  
   d) akceptuje cele statutowe Stowarzyszenia.                                                                                  
   e) dobrowolnie wyraża wolę przystąpienia do Stowarzyszenia w pisemnej deklaracji. 
   f) uiści wpisowe oraz zobowiąże się do terminowego uiszczania składek członkowskich. 
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 3) Członkiem Stowarzyszenia może zostać tylko jedna ze wspólnie zamieszkujących w danym  
 lokalu  osób. Osoba fizyczna staje się członkiem Stowarzyszenia z chwila łącznego 
 spełnienia wszystkich   wskazanych w niniejszym ustępie przesłanek. 
4) Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna, która spełnia łącznie   
 następujące warunki: 
   a) deklaruje pomoc w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 
   b)ma siedzibę, oddział, filię lub korzysta z lokalu w obszarze objętym działaniem sieci   
 telekomunikacyjnej Stowarzyszenia  
   c) dobrowolnie wyrazi wolę przystąpienia do Stowarzyszenia poprzez podpisanie pisemnej         
 deklaracji członkowskiej. 
   d) uiści wpisowe oraz zobowiąże się do terminowego uiszczania składek członkowskich. 
 Osoba prawna staje się członkiem wspierającym z chwilą łącznego spełnienia wszystkich 
 wskazanych w niniejszym ustępie przesłanek, oraz podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia 
 uchwały o przyjęciu w poczet członków. 
5) Po uzyskaniu członkowstwa w Stowarzyszeniu członek oraz Stowarzyszenie zawierają umowę o    
 świadczenie usług telekomunikacyjnych. 
6)  Kwestie związane z członkostwem w Stowarzyszeniu regulują przepisy Prawa o stowarzyszeniach     
 oraz niniejszego Statutu, natomiast kwestie dotyczące umowy, o której mowa w § 3.ust.4 regulują 
 przepisy ustawy Prawo Telekomunikacyjne oraz Kodeksu Cywilnego. 
7)   Stowarzyszenie zobowiązane jest do prowadzenia rejestru członków, bieżąco aktualizowanego. 
 
§ 4 
1)Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa w przypadku : 
   a)śmierci członka  lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, 
   b)rezygnacji z członkostwa dokonanej w formie pisemnej i skierowanej do Zarządu Stowarzyszenia. 
   c)wykluczenia członka na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. 
2)W przypadku rezygnacji z członkowstwa wygasa ono z chwilą skutecznego doręczenia  
 Stowarzyszeniu oświadczenia o rezygnacji. 
3)Zarząd Stowarzyszenia uprawniony jest do podjęcia uchwały o wykluczeniu członka w przypadku: 
   a) rażącego naruszenia przezeń postanowień Statutu oraz innych aktów prawa wewnętrznego      
      Stowarzyszenia.                                                                                                                                      
 b)zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres 3miesięcy, 
  c) udostępnienia sygnału tvk  osobom nieuprawnionym, 
  d)  wprowadzenia w błąd władz Stowarzyszenia celem osiągnięcia korzyści majątkowych.   
  e) rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. 
  f) gdy przestał być spełniany którykolwiek z warunków wskazanych w § 3 ust.2 lub § 3 ust.3 Statutu. 
  4) W razie podjęcia uchwały o wykluczeniu, Zarząd zawiadamia członka na piśmie wskazując   
 przyczynę wykluczenia oraz termin i sposób odwołania się od uchwały Zarządu o wykluczeniu. 
 5)Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia  w przedmiocie wykluczenia członka przysługuje  
 wykluczonemu członkowi odwołanie do   Zebrania Delegatów, za pośrednictwem Zarządu, w 
 nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia o wykluczeniu. Termin uznaje  
 się za zachowany w przypadku nadania w tym terminie odwołania listem poleconym lub doręczenia 
 go bezpośrednio do siedziby Stowarzyszenia. Odwołanie zostanie przedstawione Zebraniu 
 Delegatów na najbliższym Zebraniu. Wykluczony członek uprawniony jest do udziału  w Zebraniu 
 Delegatów tylko w czasie rozpoznawania jego odwołania.  
6)Decyzja  Zebrania Delegatów, wydana na skutek odwołania członka, ma charakter ostateczny. 
7)W przypadku wykluczenia członka członkostwo ustaje z dniem uprawomocnienia się uchwały 
 Zarządu o wykluczeniu , to jest w następnym dniu po bezskutecznym upływie terminu do wniesienia 
 odwołania. W razie wniesienia odwołania w terminie członkostwo ustaje z chwilą podjęcia uchwały 
 przez Zebranie Delegatów o oddaleniu odwołania. 
§ 5 
1)Członek Stowarzyszenia ma prawo : 
   a)  do czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,  
   b)  do czynnego oraz biernego prawa wyborczego do organów statutowych Stowarzyszenia, 
   c) do zgłaszania właściwym organom Stowarzyszenia umotywowanych, pisemnych wniosków    
 dotyczących działalności Stowarzyszenia, 
   d)  do korzystania z pomocy Stowarzyszenia w zakresie objętej jego celami statutowymi. 
2) Członkowi wspierającemu przysługują wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego   
 oraz biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia. 
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3) Osoba upoważniona do reprezentacji  członka wspierającego może uczestniczyć z głosem    
 doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia w przypadku zaproszenia go przez Zarząd, 
 a także w Zebraniu Delegatów. 
 
§ 6 
Członek Stowarzyszenia ma obowiązek : 
1)przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, a także innych aktów   
 prawnych regulujących zasady działalności Stowarzyszenia. 
2)regularnego opłacania składek członkowskich, innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia 
 wynikających bezpośrednio ze stosunku członkostwa lub umowy świadczenia usług 
 telekomunikacyjnych, przy czym składka członkowska płatna jest miesięcznie z góry do 15 dnia 
 miesiąca za miesiąc bieżący. Brak płatności składki członkowskiej daje podstawy do wykluczenia    
 członka zgodnie z § 4 ust. 3 pkt. b) Statutu. 
3)dbałości o zainstalowaną w zajmowanym przezeń lokalu instalację i sieć telekomunikacyjną 
4)nie udostępniania otrzymywanego sygnału tvk osobom nieuprawnionym. 
5)umożliwiania przedstawicielom Stowarzyszenia przeprowadzania kontroli stanu technicznego oraz 
 prawidłowości eksploatacji instalacji tvk znajdującej się w lokalu zajmowanym przez członka, 
 
Rozdział III Organy Stowarzyszenia – Tryb wyboru oraz zasady działania. 
 
§ 7 
1)Organami Stowarzyszenia są : 
  a)Walne Zebranie Członków, zaś w przypadku gdy liczba członków przekroczy 100-Zebranie     
  Delegatów; ilekroć w Statucie jest mowa o Zebraniu Delegatów rozumie się przez to również 
  Walne Zebranie Członków. 
  b)Zarząd Stowarzyszenia. 
  c)Komisja Rewizyjna. 
2)Kadencja organów Stowarzyszenia trwa 5 lat i pokrywa się z kadencją delegatów. 
3)Członkowie Zarządu tej samej kadencji nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej, a członkowie  
 Komisji Rewizyjnej – członkami Zarządu. 
 
§ 8 
1)Ustanie członkostwa w organie Stowarzyszenia następuje w przypadku : 
   a)upływu kadencji, 
   b)wygaśnięcia członkostwa w Stowarzyszeniu, 
   c)pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji. 
   d)odwołania przez organ powołujący, podstawą do odwołania może być w szczególności  
 nieusprawiedliwiona nieobecność na 3 kolejnych zebraniach organu w przypadku prawidłowego 
 powiadomienia o terminie zebrań.  
2)Dla ważności uchwały o odwołaniu Prezesa Zarządu oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z 
 grona członków danego organu, konieczne jest zachowanie większości 2/3 przy obecności co 
 najmniej 2/3 członków organu powołującego. 
3)Odwołanie z funkcji w organie nie pociąga automatycznie utraty członkostwa w tym organie 
4)W przypadku zmniejszenia się stanu osobowego. Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej  
 poniżej liczby wymaganej  postanowieniami Statutu, na najbliższym Zebraniu Delegatów zostaną  
 przeprowadzone wybory uzupełniające do tego organu. W przypadku zmniejszenia się liczby 
 Delegatów  zastosowanie ma postanowienie  § 10 ust.12 Statutu.   
 
Zebranie Delegatów 
 
§ 9 
1)Zebranie Delegatów jest najwyższym organem Stowarzyszenia. 
 We wszystkich sprawach, dla których mocą niniejszego Statutu lub innych aktów prawnych 
 regulujących działalność Stowarzyszenia, nie została zastrzeżona właściwość innego organu 
 Stowarzyszenia, właściwe jest Zebranie Delegatów. 
2)Zasady oraz tryb wyboru delegatów na Zebranie Delegatów, w zakresie nie uregulowanym w 
 Statucie, określa regulamin uchwalony przez Zebranie Delegatów, stanowiący akt prawa 
 wewnętrznego Stowarzyszenia. 
3)Zasady obrad Zebrania Delegatów określa regulamin obrad uchwalony przez Zebranie Delegatów, 
 stanowiący akt prawa wewnętrznego Stowarzyszenia. 



 4

4)W obradach Zebrania Delegatów, oprócz delegatów danej kadencji, uczestniczy na prawach 
 delegata Prezes Zarządu oraz goście zaproszeni przez Zarząd Stowarzyszenia. 
 
 § 10       Zasady wyboru delegatów 
1) Wybory  Delegatów dokonuje się spośród członków Stowarzyszenia „ Rad-Sat2'' na Zebraniu               
 grup członkowskich..   
2)  Ustala się dwie grupy członkowskie: 
    a) Członkowie zamieszkali przy ul. 11-Listopada. 
    b)Członkowie zamieszkali w rejonie ulic  Ziołowej, Zgierskiej, Pasiecznej, Biedronkowej, 
 Jesionowej, Motylowej i Stawowej 
3) Ustala się limit delegatów wynoszący 1 delegat przypadający na 65 członków. 
4) W przypadku gdy podczas zebrań grup członkowskich wskazanych w ust.2 nie dojdzie do wyboru 
 delegatów w liczbie wskazanej w ust. 3 zwołuje się uzupełniające zebranie obu grup członkowskich 
 łącznie celem wyboru brakującej liczby delegatów. 
5) W przypadku gdy po wyczerpaniu trybu wskazanego w ust.4 nadal nie dojdzie do wyboru 
 delegatów w liczbie wskazanej w ust.3 przyjmuje się liczbę delegatów faktycznie wyłonionych 
 jednak nie mniej niż 30 delegatów. 
6) Zarząd informuje członków o miejscu i terminie zebrania grupy członkowskiej poprzez wywieszenie 
 ogłoszeń na tablicach znajdujących się w klatkach schodowych poszczególnych budynków. 
 Ogłoszenie winno być wywieszone na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem zebrania. 
7) Zgłoszenia kandydatów na Delegatów mogą być dokonywane pisemnie bądź ustnie w trakcie 
 zebrania. Zgłoszenie pisemne winno zawierać imię i nazwisko i adres zamieszkania kandydata, w 
 tym numer bloku oraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie . W 
 przypadku zgłoszenia kandydatury podczas obrad zebrania kandydat składa ustne oświadczenie o 
 wyrażeniu zgody na kandydowanie. 
8) Wybór Delegatów następuje w głosowaniu jawnym , zwykłą większością głosów członków 
 Stowarzyszenia obecnych na zebraniu .Za wybranych uważa się członków Stowarzyszenia, którzy 
 uzyskali największą  liczbę głosów oddanych , z tym że liczba wybieranych kandydatów nie może 
 przekraczać limitu określonego w ust.3. 
9) Wyniki głosowania ustala Komisja Skrutacyjna wybrana spośród uczestników Zebrania, którzy nie 
 kandydują w wyborach delegatów. 
10) Członek Stowarzyszenia wybrany w sposób określony w ustępach poprzedzających na Delegata , 
 otrzymuje mandat upoważniający go do udziału w Zebraniu Delegatów.  
11)Wybrany Delegat ma obowiązek uczestniczenia w Zebraniach Delegatów Stowarzyszenia, 
 odbywających się w okresie trwania jego kadencji. 
12) W przypadku zmniejszenia się liczby delegatów poniżej 75% ogólnej liczby delegatów określonych 
   w ust. 3 bądź 5 Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest przeprowadzić wybory uzupełniające. 
13) Przebieg zebrań grup członkowskich jest protokołowany. Protokół powinien wiernie odzwierciedlać 
 przebieg zebrania. Protokół podpisywany jest przez Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza. 
 Załączniki do protokołu stanowią protokół Komisji Skrutacyjnej oraz lista obecności. 
 
§ 11  
1) Zebranie Delegatów zdolne jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 50% liczby 
 wybranych delegatów w pierwszym terminie zebrania oraz bez względu na liczbę obecnych 
 Delegatów w drugim terminie zebrania ,które nie może odbyć się przed upływem 30 minut od 
 wyznaczonego pierwszego terminu.       
2) Zawiadomienia o miejscu ,terminie i porządku obrad Zebrania Delegatów winny być doręczane 
 Delegatom na piśmie ,z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.Za pisemną zgodą Delegata 
 zawiadomienia mogą być przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zawiadomienie jest 
 także opublikowane na kanale informacyjnym Stowarzyszenia („Infotex Rad-Sat2'') na co najmniej 
 14 dni przed planowanym terminem zebrania. 
 
§ 12 
1) Do kompetencji Zebrania Delegatów, z zastrzeżeniem postanowienia § 9.1 w szczególności należy: 
   a) określanie kierunków działalności Stowarzyszenia oraz szczegółowych programów działalności, 
   b) uchwalanie statutu Stowarzyszenia, innych aktów  wewnętrznych Stowarzyszenia oraz ich zmian, 
   c) dokonywanie wyboru oraz odwołanie członków Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej, 
   d) przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej za   
    okres sprawozdawczy, 
   e) podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania Stowarzyszenia i jego likwidacji  
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   f) podejmowanie innych uchwał w sprawach wynikających z wniosków Zarządu Stowarzyszenia 
 Komisji Rewizyjnej lub poszczególnych delegatów, 
   g)udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia z wykonania obowiązków w okresie 
 sprawozdawczym. 
2) O ile Statut nie stanowi inaczej uchwały Zebrania Delegatów podejmowane są zwykłą większością 
 głosów w głosowaniu jawnym. Wybory członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, głosowanie nad 
 odwołaniem członków tych organów z pełnionych funkcji. a na wniosek każdego delegata także 
 głosowania w innych sprawach są tajne.   
§ 13 
1)Zebranie Delegatów może być zwyczajne i nadzwyczajne, a w ramach tego podziału    
 sprawozdawcze i sprawozdawczo-wyborcze. 
2)Zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd jeden raz na 5 lat w 
 terminie poprzedzającym upływ kadencji wybranych organów Stowarzyszenia oraz delegatów  danej 
 kadencji. 
3)Zwyczajne sprawozdawcze Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd 1 raz w ciągu każdego roku    
 kalendarzowego trwania kadencji w okresie pomiędzy 15 lutego, a 15 września. 
4) Nadzwyczajne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd Stowarzyszenia : 
    a) z własnej inicjatywy, 
    b) na pisemny wniosek 2/3 wybranych delegatów lub 1/3 członków Stowarzyszenia, 
    c) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej. 
5) Wnioskujący o zwołanie nadzwyczajnego Zebrania Delegatów zobowiązani są złożyć pisemny 
 wniosek opatrzony, wymaganą przez Statut, liczbą czytelnych podpisów oraz określić planowany 
 porządek obrad zebrania. 
6) Nadzwyczajne Zebranie Delegatów nie może podejmować uchwał w sprawach nie objętych 
 porządkiem obrad z wyjątkiem spraw porządkowych dotyczących obrad tego zebrania. 
7) Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne Zebranie Delegatów w ciągu 3 
 miesięcy od daty wpłynięcia poprawnego formalnie wniosku o jego zwołanie. 
8) W przypadku obniżenia się składu Zarządu Stowarzyszenia poniżej liczby członków uprawnionych 
 do podjęcia decyzji o zwołaniu Zebrania Delegatów, przy jednoczesnym braku możliwości 
 uzupełnienia składu Zarządu w sposób określony w § 8.4 Statutu, Zebranie zwołuje Komisja 
 Rewizyjna. 
 
Zarząd Stowarzyszenia  
 
§ 14 
 
1)Zarząd liczy od 9 do 15 członków wybieranych w głosowaniu tajnym przez Zebranie Delegatów. 
2)Zarząd konstytuuje się, mocą własnej uchwały na pierwszym posiedzeniu po dokonaniu wyboru, 
 wybierając spośród siebie Prezesa, 2 Wiceprezesów. 
3)Zarząd może uchwalić regulamin określający szczegółowe zasady pracy zarządu. 
 
§ 15 
1)Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał podczas posiedzeń Zarządu. 
 Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza prowadzący zebranie w 
 sprawach osobowych oraz na żądanie co najmniej 1/2 obecnych członków Zarządu. 
2)Zebranie Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes Zarządu. 
3)Zebranie Zarządu winno być zwołane także na wniosek 2/3 składu zarządu lub przewodniczącego 
 Komisji Rewizyjnej złożony na ręce Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa. 
4)Zebrania Zarządu odbywają się w miarę istniejących potrzeb, ale nie rzadziej niż 4 razy w ciągu roku 
 kalendarzowego. 
5)Przebieg zebrań Zarządu jest protokołowany. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca zebrania 
 oraz osoba przewodnicząca Zebraniu. 
6)W zebraniach Zarządu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, przewodniczący Komisji 
 Rewizyjnej oraz zaproszeni goście. 
7)Dla ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność co najmniej 1/2 członków Zarządu. 
8)Dla prowadzenia spraw członkowskich oraz spraw związanych z obsługą umów o świadczenie usług
 telekomunikacyjnych  Zarząd Stowarzyszenia  powołuje Biuro Obsługi. 
9)Dla potrzeb Biura Obsługi Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz zawierać umowy 
 cywilnoprawne. 
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§ 16 
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności : 
1)wykonywanie uchwał Zebrania Delegatów, 
2) uchwalanie preliminarzy finansowych  
3)składanie sprawozdań z działalności Zarządu  podczas obrad Zebrania Delegatów, 
4)uchwalanie regulaminów i innych aktów prawa wewnętrznego Stowarzyszenia, nie zastrzeżonych 
 do właściwości Zebrania Delegatów, 
5)przeprowadzenie wyboru delegatów na Zebranie Delegatów, 
6)zawieranie umów o pracę oraz innych umów dotyczących wykonywania określonych działań na 
 rzecz Stowarzyszenia oraz określanie wysokości wynagrodzenia za realizację tych czynności. Do 
 zawierania umów , o których mowa w zdaniu poprzedzającym Zarząd może ,spośród swego grona 
 upoważnić dwie osoby. Upoważnienie może być jednorazowe lub udzielone na czas określony. 
7)składanie oświadczeń oraz podpisywanie w imieniu Stowarzyszenia tak w zakresie praw 
 majątkowych, jak i w innych sprawach związanych z działalnością statutową. 
8)podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu. 
9)ustalanie wysokości miesięcznej składki członkostwa w Stowarzyszeniu, 
 
 
§ 17 
1)Do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu Stowarzyszenia w zakresie spraw 
 majątkowych Stowarzyszenia upoważnieni są Prezes Zarządu i jeden z Wiceprezesów działający 
 łącznie. 
2)Do składania oświadczeń w innych sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia 
 upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. 
3)Prezes Zarządu może upoważnić inną osobę do samodzielnego podpisywania korespondencji 
 związanej  z bieżącą działalnością Stowarzyszenia, nie pociągającej za sobą postanowienia 
 zobowiązań oraz dokonywania rozporządzeń majątkowych w imieniu Stowarzyszenia.   
 
 
Komisja Rewizyjna 
 
§ 18 
1)Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności statutowej Stowarzyszenie, 
 ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości rozliczeń finansowych. 
2)Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Zebranie Delegatów. 
3)Komisja Rewizyjna konstytuuje się mocą własnej uchwały na pierwszym posiedzeniu po dokonaniu 
 wyboru, wyłaniając ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. 
4)Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających podczas zebrań Komisji. 
5)Zebrania zwołuje Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego członek Komisji. 
 Przewodniczący zobowiązany jest także do zwołania zebrania Komisji na żądanie co najmniej 50 % 
 jej członków. 
6)Przebieg obrad Komisji Rewizyjnej jest protokołowany. Protokół podpisuje osoba prowadząca 
 zebranie oraz protokolant. 
7)Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności więcej niż 1/2 
 składu Komisji. 
8)W obradach Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć zaproszeni przez Komisję członkowie Zarządu 
 Stowarzyszenia oraz inni zaproszeni goście. 
9)Komisja Rewizyjna może opracować wewnętrzny regulamin określający szczegółowe zasady jej 
 działalności. 
 
§ 19 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności : 
1)przeprowadzenie, co najmniej 2 razy w ciągu roku kalendarzowego, kontroli działalności statutowej 
 oraz gospodarki finansowej Stowarzyszenia, 
2)przedstawianie Zarządowi wniosków pokontrolnych, 
3)przeprowadzanie kontroli rocznych zamknięć rachunkowych, 
4)przedstawianie sprawozdań z kontroli działalności statutowej Stowarzyszenia podczas obrad Zebrań 
 Delegatów. 
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§ 20 
1)Komisja Rewizyjna informuje Zarząd Stowarzyszenia o terminie, zakresie oraz sposobie 
 przeprowadzenia kontroli. 
2)Badanie dokumentów źródłowych może odbywać się wyłącznie w obecności co najmniej 1 członka 
 Zarządu oraz merytorycznie odpowiedzialnego pracownika. 
3)Członkowie Zarządu oraz pracownicy Stowarzyszenia nie mogą odmówić, podczas kontroli, 
 okazania członkom Komisji Rewizyjnej jakichkolwiek dokumentów oraz środków znajdujących się w 
 ewidencjach Stowarzyszenia. 
4)Komisja Rewizyjna przekazuje Zarządowi protokół pokontrolny wraz z ewentualnymi wnioskami i 
 zaleceniami pokontrolnymi w terminie maksymalnym 30 dni od zakończenia kontroli. 
 
Rozdział IV Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa 
 
§ 21 
1)Majątek Stowarzyszenia powstaje : 
   a)ze składek członkowskich, opłat wpisowych oraz innych opłat i świadczeń wnoszonych przez 
 członków na podstawie decyzji organów Stowarzyszenia, 
   b)z zapisów, darowizn, dotacji i innych dochodów niestałych, 
   c)z dochodów uzyskiwanych z majątku Stowarzyszenia, 
   d)z prowadzonej działalności gospodarczej, 
   e)z ofiarności publicznej. 
2)Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych 
 przepisach. 
§ 22 
1)Prezes Zarządu ponosi odpowiedzialność za powierzony majątek Stowarzyszenia. 
2)Ustępujący Prezes Zarządu rozlicza się z powierzonego majątku ze swoim następcą dokumentem 
 zdawczo-odbiorczym. 
3)Do czasu zatwierdzenia preliminarzy za kolejny rok obrotowy gospodarka finansowa 
 Stowarzyszenia realizowana jest na podstawie proporcjonalnej  części preliminarza z poprzedniego 
 roku. 
4)Dokumenty finansowe Stowarzyszenia podlegają przechowaniu przez czas określony w odrębnych 
 przepisach. 
 
Rozdział V Rozwiązanie Stowarzyszenia. 
 
§ 23 
1)Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje : 
   a)na podstawie własnej uchwały, 
   b)na mocy decyzji sądu rejestrowego. 
2)Uchwała Zebrania Delegatów o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga kwalifikowanej większości 3/4 
 głosów oddanych przy obecności ponad 50 % delegatów uprawnionych do głosowania. 
3)W przypadku braku kworum zgodnie z § 23.2 zwołuje się zebranie kolejne w okresie od 14 do 30 dni 
 od daty zebrania poprzedniego. 
4)Uchwała kolejnego zebrania zwołanego zgodnie z § 23.3 wymaga kwalifikowanej większości 3/4 
 głosów oddanych bez względu na liczbę obecnych delegatów. 
5)W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia mocą własnej uchwały, likwidatorami Stowarzyszenia są 
 członkowie ostatniego Zarządu, lub niektórzy spośród nich, chyba że uchwała o rozwiązaniu 
 Stowarzyszenia postanowi inaczej. 
 
Rozdział VI Postanowienia końcowe 
 
§ 24 
1)Zmiany postanowień niniejszego Statutu mogą być dokonywane na podstawie uchwały Zebrania 
 Delegatów podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów oddanych przy obecności ponad 50 % 
 delegatów uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie zebrania oraz bez względu na liczbę 
 obecnych delegatów w drugim terminie zebrania. 
2)Uchwała o zmianie Statutu może być podjęta wyłącznie w sytuacji, gdy stosowny punkt był 
 zamieszczony w porządku obrad. 
3)Wątpliwości powstałe na tle interpretacji postanowień Statutu Stowarzyszenia rozstrzyga Zarząd 
 Stowarzyszenia. 
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