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Statut 
Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu 

 
Rozdział I 

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 
 

§ 1 
 

1. Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu zwane dalej 
Zrzeszeniem, jest związkiem stowarzyszeń kultury fizycznej i turystyki. 

2. Zrzeszenie posiada osobowość prawną. 
 

§ 2 
 
Terenem działania Zrzeszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą miasto 
Poznań. 
 

§ 3 
 
Zrzeszenie działa zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego,                                
a w szczególności: 

1. ustawy  Prawo o stowarzyszeniach;  
2. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;  
3. niniejszego statutu. 

§ 4 
 

1. Zrzeszenie jest członkiem Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe                  
i działa zgodnie z jego uchwałami. 

2. Zrzeszenie może być członkiem krajowych organizacji o podobnym profilu 
działania. 

3. O przystąpieniu Zrzeszenia do krajowych organizacji  zainteresowanych 
rozwojem kultury fizycznej i turystyki oraz wystąpieniu z nich decyduje Rada 
Zrzeszenia. 

§ 5 
 

1. Zrzeszenie używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem 
obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

2. Barwami Zrzeszenia są kolory: zielony i czerwony. 
3. Flaga Zrzeszenia jest koloru zielono-czerwonego, pośrodku której znajduje                   

się godło. 
4. Godłem Zrzeszenia jest koło, na którego zielonym polu znajdują się ułożone                 

w obwodzie kłosy, a po środku wschodzące słońce. Na ogólnym tle figurują trzy 
litery: LZS. 

 
Rozdział II 

Cel i środki działania 
 

§ 6 
 
Celem Zrzeszenia jest realizacja zadań publicznych w zakresie: 

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 
2) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 
3) ochrony i promocji zdrowia;  
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4) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami 

5) promocji i organizacji wolontariatu; 
6) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie                         

lub finansowo organizacje pozarządowe kultury fizycznej i turystyki; 
7) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 
8) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
9) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

10) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania                
i ochrony praw dziecka; 

11) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 
12) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 
13) turystyki i krajoznawstwa; 
14) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów                           

i współpracy między społeczeństwami. 
 

§ 7 
 
Dla osiągnięcia celu, o którym mowa w § 6 Zrzeszenie podejmuje następujące działa-
nia: 

1) promuje rozwój kultury fizycznej i turystyki oraz zapewnia jego realizację                      
w oparciu o pomoc organów państwowych i samorządowych oraz współdziała 
w tym celu ze wszystkimi zainteresowanymi instytucjami i organizacjami; 

2) organizuje zawody oraz imprezy rekreacyjne, sportowe, turystyczne                              
i krajoznawcze dla swych członków oraz w środowisku działania, jak również 
bierze udział w imprezach o podobnym charakterze organizowanych przez 
organy samorządowe i państwowe oraz inne organizacje i stowarzyszenia; 

3) propaguje piękno ojczystego kraju, zapoznaje z jego dorobkiem kulturalnym 
oraz współdziała w zakresie ochrony przyrody, krajobrazu i zabytków kultury; 

4) wydaje niekomercyjne opracowania promujące kulturę fizyczną i turystykę; 
5) organizuje kursy, szkolenia, konferencje, seminaria, kolonie i obozy; 
6) buduje, utrzymuje i wyposaża obiekty sportowe, turystyczne i rekreacyjne oraz 

dostosowuje je do potrzeb osób niepełnosprawnych; 
7) organizuje szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców 

nie pełnosprawnych; 
8) inicjuje i popiera prace naukowo-badawcze w zakresie sportu, rekreacji                         

i turystyki; 
9) współdziała w zakresie rozwoju wychowania fizycznego, sportu i turystyki                         

z instytucjami i organizacjami; 
10) zgodne z prawem w ramach statutowej działalności podejmuje inne 

przedsięwzięcia celowe dla rozwoju sportu, rekreacji, rehabilitacji  i turystyki; 
11) wykonuje poprzez swoje organy i członków zwyczajnych publiczne zadania 

zlecone w zakresie sportu, rekreacji, rehabilitacji i turystyki, promocji                             
i organizacji wolontariatu, związanej z realizacją celów statutowych; 

12) promuje i organizuje rozwój sportu, rekreacji i turystyki na terenach    
popegeerowskich;  

13) przyznaje stypendia sportowe; 
14) organizuje działania na rzecz integracji europejskiej oraz kontakty i współpracę 

międzynarodową w zakresie promocji zdrowia, sportu, rekreacji i turystyki. 
 

§ 8 
 
1. Zrzeszenie opiera swoją działalność na aktywności ogółu członków i sympatyków. 
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2. Do realizacji podejmowanych działań może zatrudniać pracowników. Zasady 
zatrudniania i wynagradzania pracowników określa regulamin zatwierdzony przez 
Radę Zrzeszenia. 

 
Rozdział III 

Działalność pożytku publicznego 
 

§ 9 
 
1. Zrzeszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących 

realizacji celu statutowego.  
2. Działalność statutowa może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako 

działalność odpłatna pożytku publicznego.  
3. Zrzeszenie prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie 

wykonywania następujących zadań należących do sfery zadań publicznych:  
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 
2) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 
3) ochrony i promocji zdrowia;  
4) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami; 
5) promocji i organizacji wolontariatu; 
6) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie                         

lub finansowo organizacje pozarządowe kultury fizycznej i turystyki; 
7) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 
8) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
9) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

10) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania                  
i ochrony praw dziecka; 

11) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 
12) wypoczynku dzieci i młodzieży; 
13) turystyki i krajoznawstwa; 
14) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów                           

i współpracy między społeczeństwami. 
4. Zrzeszenie prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie 

wykonywania zadań należących do sfery zadań publicznych: 
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 
2) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 
3) ochrony i promocji zdrowia;  
4) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami; 
5) promocji i organizacji wolontariatu; 
6) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie                         

lub finansowo organizacje pozarządowe kultury fizycznej i turystyki; 
7) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 
8) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
9) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

10) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania                   
i ochrony praw dziecka; 

11) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 
12) wypoczynku dzieci i młodzieży; 
13) turystyki i krajoznawstwa; 
14) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów                           

i współpracy między społeczeństwami. 
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§ 10 

 
1. Wynagrodzenie Zrzeszenia w odniesieniu do danego rodzaju działalności pożytku 

publicznego nie może być wyższe od tego jakie wynika z kalkulacji bezpośrednich 
kosztów działalności. 

2. Wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej 
działalności nieodpłatnej i odpłatnej nie może przekroczyć 150% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez 
Prezesa GUS za rok poprzedni. 

3. Prowadzona przez Zrzeszenie działalność pożytku publicznego jest odrębnie 
ewidencjonowana organizacyjnie oraz księgowo, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

4. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego i z działalności gospodarczej 
służy wyłącznie realizacji celu statutowego.  

 
 § 11  
 
1. Prowadzoną przez Zrzeszenie działalnością pożytku publicznego kieruje Rada 

Zrzeszenia. 
2. Nadzór nad prowadzoną przez Zrzeszenie działalnością pożytku publicznego 

sprawuje Komisja Rewizyjna. 
 

Rozdział IV 
Członkowie Zrzeszenia, ich prawa i obowiązki 

 
§ 12 

 
Członkowie Zrzeszenia dzielą się na: 

1) zwyczajnych; 
2) wspierających; 
3) honorowych. 

§ 13 
 
1. Członkami zwyczajnymi Zrzeszenia są: 

1) Powiatowe i Gminne Zrzeszenia LZS;  
2) kluby sportowe i turystyczne; 
3) inne stowarzyszenia kultury fizycznej i turystyki oraz organizacje   

pozarządowe, realizujące cele i zadania Zrzeszenia, 
2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały 

podjętej przez Radę Zrzeszenia po wniesieniu wpisowego.  
3. Rejestr członków prowadzi Rada Zrzeszenia. 
 

§ 14 
 
Statuty członków zwyczajnych Zrzeszenia nie mogą być sprzeczne z niniejszym      
statutem. 

§ 15 
 
Członkowie zwyczajni mają prawo: 

1) uczestniczyć przez swych delegatów w Walnym Zjeździe Delegatów z głosem 
stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym 

2) uczestniczyć w zawodach oraz imprezach rekreacyjnych, sportowych                             
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i turystycznych Zrzeszenia 
3) wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Zrzeszenia oraz oceniać                             

ich działalność 
4) otrzymywać od władz Zrzeszenia pomoc w zakresie realizacji jego statutowych 

zadań 
5) używać barw i godła Zrzeszenia 
6) korzystać z innych uprawnień wynikających ze statutu i działalności Zrzeszenia 

                                       
§ 16 

 
Do obowiązków członków zwyczajnych należy w szczególności: 
1) przestrzeganie przepisów statutu oraz postanowień i uchwał Zrzeszenia; 
2) opłacanie składek na rzecz Zrzeszenia w wysokości ustalonej przez Radę 

Zrzeszenia; 
3) branie czynnego udziału w działalności Zrzeszenia, zwłaszcza w zawodach                            

i imprezach rekreacyjnych, sportowych i turystycznych; 
4) przestrzeganie zasad współżycia społecznego;  
5) podnoszenie poziomu sportowego i kulturalnego; 

 
§ 17 

 
1.  Członkami wspierającymi Zrzeszenia mogą być osoby prawne działające                    

za  pośrednictwem swego przedstawiciela i osoby fizyczne uznające i wspierające 
materialnie cele Zrzeszenia. 

2.  Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na podstawie uchwały 
podjętej przez Radę Zrzeszenia.    

 
§ 18 

 
 Członek wspierający ma prawo: 
1)  brać udział przez swych przedstawicieli z głosem doradczym w Walnych 
Zjazdach Delegatów; 
2)  wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Zrzeszenia;  
3)  korzystać z innych uprawnień wynikających ze statutu i działalności 
Zrzeszenia; 
4)  używać symboli Zrzeszenia na zasadach określonych w regulaminach 
 Zrzeszenia. 

§ 19 
 

Do obowiązków członków wspierających należy: 
1)  wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe działalności Zrzeszenia                   
w realizacji jego statutowych celów; 
2)  realizacja zadeklarowanych świadczeń; 
3)  przestrzeganie statutu Zrzeszenia. 

 
§ 20 

 
Osobom zasłużonym dla Zrzeszenia Walny Zjazd Delegatów może nadać 
godność Członka Honorowego Zrzeszenia. 

 
§ 21 

Członkowie Honorowi Zrzeszenia mają prawo: 
1)  udziału z głosem doradczym w Walnych Zjazdach Delegatów; 
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2)  udziału w imprezach Zrzeszenia; 
3)  zgłaszania wniosków i postulatów wobec władz Zrzeszenia. 
 

§ 22 
 
1. Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku: 

1) wystąpienia zgłoszonego na piśmie; 
2) skreślenia z listy członków Zrzeszenia uchwałą Rady Zrzeszenia z powodu 

nie regulowania składek członkowskich lub innych zobowiązań wobec 
Zrzeszenia, przez okres dłuższy niż 12 miesięcy; 

3) rozwiązania stowarzyszenia - członka Zrzeszenia; 
4) likwidacji Zrzeszenia; 
5) wykluczenia z listy członków Zrzeszenia uchwałą Rady Zrzeszenia                           

z powodu: 
               a) istotnego naruszenia postanowień statutu Zrzeszenia; 
               b) prowadzenia działalności niezgodnej z prawem. 

2. Członek może być zawieszony w prawach członkowskich w przypadku: 
1) nie brania czynnego udziału w realizacji zadań i celów Zrzeszenia; 
2) innego naruszenia postanowień statutu, uchwał i decyzji Zrzeszenia. 

3. Członkostwo wspierające wygasa w skutek nie wywiązania się członka                             
z obowiązków, o których mowa w § 19. 

4. Decyzję o skreśleniu lub zawieszeniu w prawach członka podejmuje Rada 
Stowarzyszenia. Od tej decyzji przysługuje odwołanie do Walnego Zjazdu 
Delegatów, w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o podjętej 
uchwale. 

 
Rozdział V 

Władze Zrzeszenia 
 

§ 23 
 

1.    Władzami Zrzeszenia są: 
 1)  Walny Zjazd Delegatów; 
 2)  Rada Zrzeszenia; 
 3)  Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja organów władzy Zrzeszenia trwa 4 lata. Mandat członków organów 
Zrzeszenia wygasa z dniem odbycia Walnego Zjazdu Sprawozdawczo- 
Wyborczego Delegatów.  

3. Mandat członka organu Zrzeszenia wygasa ponadto z chwilą: 
1) jego śmierci; 
2) pisemnej rezygnacji z mandatu;  
3) odwołania go z pełnionej funkcji; 
4) utraty członkostwa w Zrzeszeniu przez członka, którego reprezentuje. 

4. Mandat delegata wygasa z chwilą: 
1) śmierci delegata; 
2) pisemnej rezygnacji z mandatu; 
3) utraty członkostwa przez członka Zrzeszenia. 

5. W miejsce osoby, która utraciła mandat z powodu okoliczności, o których mowa w 
ust. 4 pkt 1 i 2 członek prawny WZ LZS ma prawo wyboru nowego delegata.  

6. Mandat członka organu Zrzeszenia powołanego przed upływem danej kadencji 
wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków tych 
organów. 
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7. Wygaśnięcie mandatu delegata stwierdza Rada WZ LZS, podejmując stosowną 
uchwałę.  
 

§ 24 
 
1. Władze Zrzeszenia pochodzą z wyboru. Wybory odbywają się zgodnie                              

z regulaminem uchwalonym każdorazowo przez Walny Zjazd Delegatów. 
2. O jawnym lub tajnym sposobie wyboru władz Zrzeszenia decyduje uchwała 

Walnego Zjazdu Delegatów. 
3. Członkami Rady WZ LZS nie mogą zostać osoby skazane prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z urzędu lub przestępstwo skarbowe. 
 

§ 25 
 

1. Walny Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Zrzeszenia LZS. 
2. Walne Zjazdy Delegatów mogą być wyborcze i nadzwyczajne. 
3. Walny Zjazd Delegatów sprawozdawczo-wyborczy zwoływany jest co 4 lata przez 

Radę Zrzeszenia. 
4. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest na skutek: 

1) uchwały poprzedniego Walnego Zjazdu Delegatów 
2) uchwały Rady Zrzeszenia LZS podjętej: 

a) z inicjatywy własnej; 
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej; 
c) na wniosek  co najmniej 50 procent członków zwyczajnych. 

5. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Radę Zrzeszenia                  
w terminie 60 dni od daty uchwały lub wniosku złożonego na piśmie oraz  obraduje 
nad sprawami, dla których został zwołany. 

6. O terminie, miejscu i porządku Walnego Zjazdu Delegatów zawiadamia                           
się  Delegatów za pomocą poczty elektronicznej, ogłoszenia na stronie 
internetowej lub listownie, najpóźniej 14 dni  przed datą odbycia Zjazdu. 

 
§ 26 

 
W Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział: 

1) z głosem stanowiącym - delegaci członków zwyczajnych wybrani zgodnie                
z ordynacją wyborczą uchwaloną przez Radę Zrzeszenia, zachowując 
mandat na okres kadencji; 

2) z głosem doradczym - członkowie władz Zrzeszenia, którzy nie                            
są delegatami, członkowie honorowi oraz zaproszeni goście. 

 
§ 27 

 
1.  Walny Zjazd Delegatów wybiera każdorazowo Prezydium Zjazdu oraz uchwala 
regulamin obrad. 
2. Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy: 

1) uchwalanie głównych kierunków i programów działania Zrzeszenia; 
2) uchwalanie statutu oraz podejmowanie uchwał o zmianach w statucie                  

i rozwiązaniu Zrzeszenia; 
3) określanie liczby członków Rady Zrzeszenia i Komisji Rewizyjnej; 
4) wybór przewodniczących: Rady Zrzeszenia i Komisji Rewizyjnej                      

oraz pozostałych członków Rady i Komisji Rewizyjnej; 
5) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących 

władz; 
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6) udzielanie absolutorium ustępującej Radzie Zrzeszenia; 
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady i Komisji Rewizyjnej Zrzeszenia;  
8) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Radę 

Zrzeszenia, Komisję Rewizyjną, członków Zrzeszenia lub delegatów                   
na Walny Zjazd;  

9) nadawanie godności Prezesa i Członka Honorowego WZ LZS; 
10) wybór delegatów na zjazd Krajowego Zrzeszenia LZS. 

 
§ 28 

 
Jeśli szczegółowe przepisy statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zjazdu 
Delegatów oraz pozostałych władz Zrzeszenia zapadają zwykłą większością głosów, 
bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania. 
 

§ 29 
 
1. Rada Zrzeszenia składa się z 15 - 21 członków w tym przewodniczącego, 

wybranych przez Walny Zjazd Delegatów. 
2. Rada Zrzeszenia zbiera się nie rzadziej niż cztery razy w roku. Posiedzenia Rady 

Zrzeszenia zwołuje przewodniczący lub wyznaczony zastępca przewodniczącego: 
1) z własnej inicjatywy; 
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej; 
3) na wniosek 1/3 członków Rady Zrzeszenia. 

3. Szczegółowy zakres działania, organizację oraz tryb pracy Rady i jej organów 
określa regulamin uchwalony przez Radę Zrzeszenia. 

 
§ 30 

 
1. Rada Zrzeszenia jest najwyższym organem między Zjazdami i kieruje bieżącą 

działalnością Zrzeszenia. 
2. Do kompetencji Rady Zrzeszenia należy w szczególności: 

1) wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu Delegatów; 
2) planowanie i kierowanie całokształtem działalności Zrzeszenia; 
3) zarządzanie majątkiem i funduszami Zrzeszenia; 
4) zatwierdzanie planów i sprawozdań finansowych; 
5) zwoływanie Walnego Zjazdu Delegatów; 
6) przyjmowanie, zawieszanie i skreślanie członków Zrzeszenia; 
7) powoływanie komisji problemowych i zatwierdzanie ich regulaminów; 
8) uchwalanie wysokości składek Zrzeszenia i wysokości wpisowego;  
9) decydowanie o wewnętrznej strukturze biura Zrzeszenia i obsadzie 

personalnej kierownictwa biura;  
10) nagradzanie, karanie i rozstrzyganie sporów w Zrzeszeniu; 
11) opracowywanie regulaminu przyznawania i cofania stypendiów sportowych. 

3. W razie wystąpienia wakatu przewodniczącego w okresie kadencji, Rada 
Zrzeszenia wybiera ze swego składu nowego przewodniczącego bezwzględną 
większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Rady 
Zrzeszenia, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zjazdu 
Delegatów. 

 
§ 31 

 
1. Rada Zrzeszenia w ciągu 14 dni od Walnego Zjazdu Delegatów na wniosek 

przewodniczącego Rady, wybiera ze swego grona 1-3 zastępców 
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przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. 
2. O jawnym lub tajnym wyborze przewodniczącego z powodu okoliczności, o których 

mowa w § 30 ust. 3 oraz władz Zrzeszenia wymienionych w ust. 1 decyduje Rada 
Zrzeszenia. 

3. Pracami Rady kieruje przewodniczący Rady Zrzeszenia lub upoważniony przez 
niego zastępca.    

§ 32 

 

1. Dla sprawnego załatwiania spraw i podejmowania decyzji w bieżących sprawach 
dotyczących działalności Zrzeszenia, Rada może powołać Prezydium, w skład 
którego wchodzą: przewodniczący, zastępcy przewodniczącego, skarbnik, 
sekretarz i członek. 

2. Szczególną kompetencją Prezydium jest: 
1) przygotowanie i realizacja przyjętego przez Radę preliminarza finansowego 

oraz kalendarza imprez; 
2) przedkładanie Radzie do zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 

obrachunkowy; 
3) wszystkie uchwały i decyzje Prezydium muszą być zatwierdzone przez 

Radę na jej  najbliższym posiedzeniu. 
3. Prezydium Rady działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę. 

 
§ 33 

 
Przewodniczący Rady Zrzeszenia reprezentuje Zrzeszenie na zewnątrz. 
 

§ 34 
 
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 7 członków, w tym przewodniczącego, 

zastępcy przewodniczącego i sekretarza. 
2. Wybór zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza następuje na wniosek 

przewodniczącego Komisji na posiedzeniu zwołanym w ciągu 14 dni od Walnego 
Zjazdu Delegatów. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 
1) nie mogą być członkami Rady Zrzeszenia ani pozostawać z nimi                          

w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu 
zatrudnienia; 

2) nie mogą być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy 
umyślnej; 

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów 
lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne  miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym                  
w posiedzeniach Rady Zrzeszenia. 

5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
1) kontrola statutowej i finansowej działalności Zrzeszenia, co najmniej raz                

w roku; 
2) przedkładanie Walnemu Zjazdowi Delegatów sprawozdań z własnej 

działalności oraz stawianie wniosku w sprawie absolutorium dla Rady 
Zrzeszenia; 

3) występowanie do Rady Zrzeszenia z wnioskami wynikającymi z ustaleń 
kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości. 

6. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin 
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uchwalony przez Komisję. 
7. W razie występowania wakatu przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w okresie 

kadencji, Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona nowego przewodniczącego, 
który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zjazdu Delegatów. 

8. O jawnym lub tajnym wyborze przewodniczącego z powodu okoliczności, o których 
mowa w ust. 7 decyduje Komisja Rewizyjna Zrzeszenia 

 
§ 35 

 
1. W przypadku zmniejszenia w trakcie kadencji stanu osobowego Rady Zrzeszenia 

lub Komisji Rewizyjnej przysługuje wybór uzupełniający. 
2. Liczba członków pochodzących z uzupełnienia nie może przekroczyć 1/3 liczby 

członków pochodzących z wyboru. 
3. Uzupełnienie tych organów następuje na kolejnym Walnym Zjeździe Delegatów. 
 

Rozdział VI 
Majątek i fundusze Zrzeszenia 

 

§ 36 
 

1. Majątek Zrzeszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze. 
2. Na fundusze Zrzeszenia składają się: 

1) dotacje i subwencje; 
2) wpływy ze składek członkowskich; 
3) darowizny, spadki i zapisy; 
4) inne wpływy z działalności statutowej i gospodarczej Zrzeszenia; 
5) dochody z ofiarności publicznej. 

 
§ 37 

 
Formy, zakres i metody prowadzenia działalności gospodarczej Zrzeszenia ustala 
Rada Zrzeszenia. 
 

§ 38 
 
1. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego oraz zaciągania 

innych zobowiązań uprawniona jest wyłącznie Rada Zrzeszenia. Decyzje Rady 
Zrzeszenia w tych sprawach zapadają bezwzględną większością głosów. 

2. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych 
wymagane jest współdziałanie dwóch członków Rady Zrzeszenia,  
przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, skarbnika lub sekretarza. 

3. Zabrania się: 
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem  Zrzeszenia 

w stosunku do jej członków, członków organów władzy lub pracowników 
oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów władzy oraz 
pracownicy Zrzeszenia 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) przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub 
pracowników oraz ich „osób bliskich”, na zasadach innych niż w stosunku 
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do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje 
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; 

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów władzy lub 
pracowników oraz ich „osób bliskich” na zasadach innych niż w stosunku do 
osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika                             
ze statutowego celu Zrzeszenia;  

4) zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 
Zrzeszenia, członkowie jego organów władzy lub pracownicy oraz ich 
„osoby bliskie”, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po 
cenach wyższych niż rynkowe.  
 

Rozdział VII 
Zmiany statutu i rozwiązanie Zrzeszenia 

 
§ 39 

 
Zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały podjętej większością 2/3 głosów 
delegatów obecnych na Walnym Zjeździe Delegatów. 
 

§ 40 
 
Rozwiązanie następuje na mocy: 

1) uchwały przyjętej większością 2/3 głosów delegatów obecnych na Walnym 
Zjeździe Delegatów;  

2) decyzją sądu, na wniosek organu nadzorującego. 
 

§ 41 
 

Likwidatorami Zrzeszenia są członkowie Rady Zrzeszenia lub osoby wybrane                       
na Walnym Zjeździe Delegatów. 
 

Rozdział VIII 
Postanowienia końcowe 

 

§ 42 
 

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem podjęcia i podlegają wpisowi przez 
Krajowy Rejestr Sądowy. 


