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ROZDZIAŁ I 
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 

§ 1. 1. Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Radar”, w skrócie Stowarzyszenie „Radar”, 
zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym 
zrzeszeniem w celach niezarobkowych. 

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na podstawie przepisów: 
a) ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz.U. 2010nr 127 poz. 857          

z późn. zm.); 
b) ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U.1989 nr 20 

poz. 104 z późn. zm.); 
c) niniejszego Statutu. 

§ 2. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Uwielinach. 

§3. 1.  Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej,                
ze szczególnym uwzględnieniem województwa mazowieckiego. 

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza 
granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

§ 4. Stowarzyszenie jest organizacją posiadającą osobowość prawną i może być członkiem 
krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub podobnym charakterze 
działania, korzystając ze statutów tych organizacji oraz obowiązujących przepisów 
prawnych. 

§ 5. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony. 

§ 6. Stowarzyszenie ma prawo do używania własnego godła, barw, odznak i pieczęci 
organizacyjnych oraz wydawać komunikaty, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami. 

ROZDZIAŁ II 
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji 

§ 7. Celem działania Stowarzyszenie jest: 

1. działanie na rzecz kultury fizycznej i sportu, w tym także na rzecz popularyzacji 
rekreacji ruchowej oraz profilaktyki zdrowotnej; 

2. mobilizacja społeczeństwa do utrzymywania oraz podnoszenia sprawności fizycznej; 
3. krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej              

i sportu wśród sprawnych i niepełnosprawnych; 
4. profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie 

narkomanii. 

§ 8. 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

a) branie udziału w imprezach sportowych, w tym zawodach sportowych na terenie 
kraju; 

b) propagowanie uprawiania kultury fizycznej w formach zespołowych                       
i indywidualnych, a także w innych formach aktywnego wypoczynku; 

c) uczestnictwo w zgrupowaniach sportowych; 
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d) organizowanie zlotów, festynów, konkursów, kolonii, półkolonii oraz innych 
masowych imprez sportowo-rekreacyjnych; 

e) organizowanie różnego rodzaju zespołów i grup o charakterze sportowo– 
rekreacyjnym, specjalistycznym i kulturalno– rozrywkowym, w zależności              
od zainteresowań członków; 

f) udzielanie informacji o swojej działalności, współpracując w tym zakresie              
z prasą, radiem i telewizją i mediami elektronicznymi; 

g) prowadzenie własnej działalności wydawniczej związanej z celami 
Stowarzyszenia; 

h) produkcje form audiowizualnych związanych z celami Stowarzyszenia                 
lub               i na potrzeby Stowarzyszenia, 

i) organizowanie poradnictwa z zakresu kultury fizycznej dla osób indywidualnych, 
organizacji i instytucji; 

j) kultywowanie dobrych tradycji polskiego sportu poprzez współpracę z klubami 
sportowymi oraz z innymi organizacjami pozarządowymi; 

k) organizowanie oraz prowadzenie kursów w celu szkolenia i dokształcania 
instruktorów, organizatorów, wykładowców oraz sędziów dla potrzeb rekreacji 
ruchowej w różnych środowiskach; 

l) organizowanie i prowadzenie ośrodków rekreacji fizycznej, szkoleniowo– 
rekreacyjnej, metodyczno– szkoleniowych, wypoczynkowych oraz różnorodne 
formy obozownictwa, w tym obozy: sportowo-rekreacyjne, rehabilitacyjne, 
sportowe dla dorosłych, dzieci, młodzieży i rodzin; 

m) organizowanie wyjazdów członków Stowarzyszenia i społeczności lokalnej            
na imprezy sportowe i rekreacyjne na terenie kraju i za granicą; 

n) zorganizowanie bazy sportowej dla członków Stowarzyszenia; 
o) organizowanie pomocy osobom uzależnionym i ich bliskim, realizacja programów 

profilaktycznych. 

2. Sprawy Stowarzyszenia prowadzone są przez członków Zarządu, którzy za czynności 
wykonywane w związku z pełniona funkcją mogą otrzymywać wynagrodzenie 
pieniężne na zasadach określone odpowiednią uchwałą Komisji Rewizyjnej. 

3. Stowarzyszenie do prowadzenia swoich spraw i realizacji podejmowanych zadań 
może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków, na zasadach określonych 
odpowiednią uchwałą Zarządu. 

§ 9. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

ROZDZIAŁ III 
Sposób nabywania i utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków 

Stowarzyszenia 

§ 10. 1. Członkowie Stowarzyszenie dzielą się na: 

a) członków zwyczajnych; 
b) członków uczestników; 
c) członków wspierających; 
d) członków honorowych. 

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenie może być pełnoletni obywatel 
Rzeczypospolitej polskiej bez względu na zamieszkanie oraz cudzoziemiec, 
niezależnie od tego czy ma miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej, który: 
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a) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 
b) nie jest pozbawiony praw publicznych; 
c) przedstawi rekomendację co najmniej pięciu członków Stowarzyszenia i złoży 

deklarację członkowską do Zarządu Stowarzyszenia. 

3. Członkami uczestnikami mogą być osoby fizyczne poniżej 18 roku życia – za zgodą 
rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie deklaracji złożonej w trybie          
§ 11 ust. 1. 

4. Członek Stowarzyszenia traci status „członka uczestnika” z chwilą ukończenia 18 
roku życia i zostaje wykreślony z listy członków Stowarzyszenia, może jednak 
ubiegać się o członkostwo zwyczajne zgodnie z postanowieniami § 11. 

5. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna uznająca cele 
Stowarzyszenia, która zdeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub 
inną formę wspierania Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za 
pośrednictwem swojego przedstawiciela. Tytuł członka wspierającego nadaje 
uchwałą Zarząd Stowarzyszenia. 

6. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład         
w rozwój idei Stowarzyszenia. 

7. Założyciele Stowarzyszenia stają się członkami honorowymi – jeśli nie brali 
aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia przez okres co najmniej 
dwudziestu czterech miesięcy. Decyzję w przedmiocie honorowego członkostwa 
Założycieli podejmuje Zarząd w drodze uchwały. 

§ 11. 1. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd,          
w trybie § 11 ust. 3, na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, 
zawierającej imię i nazwisko (nazwę – w przypadku osób prawnych), datę urodzenia 
(nie dotyczy osób prawnych), miejsce zamieszkania (siedzibę – w przypadku osób 
prawnych), adres e-mail oraz telefon kontaktowy, oświadczenie o chęci wstąpienia 
w poczet członków Stowarzyszenia oraz, gdy chodzi o osoby prawne, zakres 
deklarowanej Stowarzyszeniu pomocy. 

2. Przyjęcie w poczet członków honorowych dokonuje Zarząd, w trybie § 11 ust. 3,     
na wniosek jednego z członków Zarządu lub na wniosek Walnego Zebrania 
Członków. 

3. Nabycie członkostwa Stowarzyszenia w formie członkostwa zwyczajnego, 
wspierającego lub honorowego nadaje na mocy uchwały Zarząd. Przyjęcie 
kandydatury członka musi zostać przegłosowane zwykłą większością głosów w 
obecności wszystkich członków Zarządu. O decyzji Zarządu w przedmiocie przyjęcia 
w poczet członków lub odmowy Zarząd powiadamia zainteresowanego drogą 
elektroniczną lub listowną. 

4. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego 
Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie 
należy wnieść w terminie 30 dni od daty skutecznego doręczenia pisemnej 
informacji Zarządu. 

§ 12. 1. Przyjęcia w poczet członków uczestników dokonuje Zarząd w trybie § 12 ust. 2 na 
podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej imię i nazwisko, datę 
urodzenia, miejsce zamieszkania, adres e-mail i telefon kontaktowy oraz 
oświadczenie o chęci wstąpienia w poczet członków Stowarzyszenia. Deklaracja 
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musi być podpisana przez zainteresowanego oraz jego przedstawiciela ustawowego   
i złożona na formularzu udostępnionym przez Stowarzyszenie. 

2. Nabycie członkostwa Stowarzyszenia w formie członkostwa uczestnictwa następuje 
na mocy uchwały Zarządu. Przyjęcie kandydatury członka musi zostać 
przegłosowane zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków 
Zarządu. O decyzji Zarządu w przedmiocie przyjęcia w poczet członków               
lub odmowy Zarząd powiadamia zainteresowanego drogą elektroniczną. 

3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego 
Zebrania Członków w trybie § 11 ust. 4. 

§ 13. 1. Członkowie zwyczajni mają prawo: 

a) brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia; 
b) uczestniczyć w organizowanych przez władze Stowarzyszenia zawodach 

sportowych; 
c) korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia; 
d) nosić odznaki i barwy Stowarzyszenia; 
e) korzystać ze wsparcia finansowego, które Stowarzyszenie pozyskuje na cele 

statutowe ze środków publicznych – o ile Stowarzyszenie uzna takie wsparcie         
w stosunku do konkretnego członka za celowe i zasadne. 

2. Członkom zwyczajnym przysługuje ponadto: 

a) bierne i czynne prawo wyborcze; 
b) prawo do występowania z wnioskami i postulatami do organów Stowarzyszenia. 

3. Członek wspierający posiada prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego        
i biernego prawa wyborczego. 

4. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych,                  
z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego. 

5. Członkowie uczestnicy mają prawo korzystać z uprawnień członkowskich właściwych 
dla członków zwyczajnych określonych w § 13 ust. 1. 

§ 14. 1. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są: 

a) dbać o dobre imię Stowarzyszenia i jego wizerunku; 
b) aktywnie działać na rzecz rozwoju Stowarzyszenia oraz czynnie realizować jego 

cele; 
c) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia 

Stowarzyszenia; 
d) przestrzegać postanowień niniejszego statutu, regulaminów i decyzji władz 

Stowarzyszenia; 
e) godnie reprezentować Stowarzyszenie i jego barwy klubowe, w szczególności 

poprzez zachowanie należytego poziomu moralnego oraz etyki współzawodnictwa 
sportowego z poszanowaniem zasad fair-play; 

f) regularnie opłacać składki członkowskie na zasadach określonych w Uchwale 
Zarządu dla różnych rodzajów członkostwa. 

2. § 14 ust. 1 pkt. b) nie ma zastosowania dla członków honorowych. 
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§ 15. 1.Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek: 

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia; 
b) rozwiązania się Stowarzyszenia; 
c) wykluczenia na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków za działania         

na szkodę Stowarzyszenia; 
d) skreślenia uchwałą Zarządu z listy członków z powodu utraty więzi                       

ze Stowarzyszeniem; 
e) zaprzestania płacenia składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące; 
f) śmierci członka. 

2. Członkostwo w Stowarzyszeniu osoby prawnej ustaje na skutek: 

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia; 
b) skreślenia uchwałą Zarządu z listy członków z powodu utraty więzi                        

ze stowarzyszeniem. 

3. Od decyzji z ust.1 pkt. c), d), e) i ust.2 pkt. b) przysługuje odwołanie do Walnego 
Zebrania Członków. 

§ 16. Członkowie stowarzyszenia za aktywny udział w realizacji statutowych zadań 
Stowarzyszenia mogą otrzymywać wyróżnienia i nagrody, których rodzaj ustala 
Zarząd Stowarzyszenia z zachowaniem obowiązujących przepisów. 

ROZDZIAŁ IV 
Władze Stowarzyszenia 

§ 17. 1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków; 
b) Zarząd; 
c) Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. 

3. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności 
wymagana jest obecność co najmniej ½ liczby osób uprawnionych do głosowania      
w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych 
członków, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej. 

§ 18. 1.Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być 
zwyczajne i nadzwyczajne. 

2. W sprawach nieprzekazanych na mocy niniejszego Statutu do kompetencji Zarządu 
lub Komisji Rewizyjnej, decyzje podejmowane są przez Walne Zgromadzenie 
Członków. 

3. Posiedzenie Walnego Zebrania Członków zwoływane jest przez Zarząd raz              
na dwadzieścia cztery miesiące. 

4. Niezależnie od postanowień § 18 ust. 3, Walne Zebranie może być zwołane przez 
Zarząd częściej – z inicjatywy Zarządu, na pisemny uzasadniony wniosek Komisji 
Rewizyjnej lub pisemny wniosek 1/4 członków Stowarzyszenia określający sprawy 
wymagające rozpatrzenia. 
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5. Posiedzenie zwołane w trybie § 18 ust. 4 nosi nazwę Nadzwyczajnego Walnego 
Zebrania Członków. 

6. Posiedzenia Walnego Zebrania Członków odbywają się raz na dwa lata jako 
posiedzenia sprawozdawcze i raz na cztery lata jako posiedzenia sprawozdawczo-
wyborcze. 

7. Zgodnie z postanowieniami § 13, w Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

a) członkowie zwyczajni z prawem głosu; 
b) członkowie wspierający i zaproszeni goście z głosem doradczym. 

8. Zarząd powiadamia wszystkich członków zwyczajnych i wspierających 
Stowarzyszenia o terminie i miejscu posiedzenia oraz propozycjach porządku obrad 
drogą elektroniczną lub w inny skuteczny sposób, co najmniej 14 dni 
kalendarzowych przed terminem rozpoczęcia obrad. 

9. W Walnym Zebraniu Członków zwołanym w pierwszym terminie powinna 
uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. Jeśli        
w pierwszym terminie stawi się mniej niż połowa członków, Zarząd wyznacza drugi 
termin, 30 minut później posiedzenia Walnego Zebrania Członków. W drugim 
terminie Walne Zebranie Członków może skutecznie obradować niezależnie           
od liczby uczestników.   

10. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności: 

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny działalności tych organów; 

b) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, za okres 
sprawozdawczy; 

c) dokonywanie wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
d) podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu i rozwiązania Stowarzyszenia 

lub jego likwidacji; 
e) rozstrzyganie odwołań w sprawach wynikających z członkostwa; 
f) uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia; 
g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu; 
h) wybór pełnomocników do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między 

Stowarzyszeniem a członkami Zarządu oraz w ewentualnych sporach między 
Stowarzyszeniem a członkami Zarządu. 

11. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów. 

12. Każdemu delegatowi przysługuje prawo jednego głosu. 

13. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd 
Stowarzyszenia w terminie 30 dni od zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, 
dla których zostało powołane. 

§ 19. 1. Zarząd jest organem władzy Stowarzyszenia działającym pomiędzy Walnymi 
Zebraniami i przed nimi odpowiada za swą pracę. 

2. Zarząd składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie. 

3. Walne zebranie wybiera Prezesa oraz dwóch członków Zarządu. 
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4. Prezes wybiera Wiceprezesa i Skarbnika spośród członków Zarządu. 

5. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnymi wyrokami za przestępstwo 
z winy umyślnej. 

6. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na pół roku. 

7. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy: 

a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu; 
b) realizowanie działań w zakresie rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego; 
c) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu        

i uchwałami Walnego Zgromadzenia; 
d) sporządzanie sprawozdań z działalności stowarzyszenia i przedstawianie ich 

Walnemu Zebraniu; 
e) zatwierdzanie sprawozdań finansowych oraz zarządzanie majątkiem                   

i funduszami Stowarzyszenia; 
f) podejmowanie uchwał w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji 

innych władz; 
g) przyjmowanie i skreślanie członków w Stowarzyszeniu; 
h) uchwalanie regulaminów wewnętrznych; 
i) ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego; 
j) podejmowanie decyzji w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników; 
k) ustalanie regulaminów pracowniczych oraz polityki zatrudnienia pracowników. 

8. Dla ważności podejmowanych uchwał Zarządu Stowarzyszenia konieczna jest 
obecność co najmniej ½ liczby członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa. 

9. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów. W przypadku równiej ilości 
głosów, decyduje głos Prezesa. 

10. Zarząd może powołać pełnomocnika do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 
należących do zadań Stowarzyszenia. 

11. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Stowarzyszenia składają dwaj członkowie 
Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes. Oświadczenie takie jest równoznaczne           
z oświadczeniem woli w imieniu i na rachunek Stowarzyszenia. 

12. Do oceny podejmowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięć Zarząd może 
powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków             
i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań. 

§ 20. 1 Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej i składa się z 2 do 3 
członków wybranych przez Walne Zebranie Członków, w tym z Przewodniczącego     
i Wiceprzewodniczącego. 

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kieruje pracami Komisji, reprezentuje               
ją          na zewnątrz oraz zwołuje zebrania Komisji i im przewodniczy. 

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy: 

a) kontrola bieżąca pracy Stowarzyszenia; 
b) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków; 
c) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądanie 

wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości; 
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d) uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym, do czego ma 
prawo Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek 
Komisji; 

e) określenie wysokości i sposobu wypłaty wynagrodzenia pieniężnego dla członków 
Zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją; 

f) reprezentowanie Stowarzyszenia w umowach między członkiem zarządu              
a Stowarzyszeniem oraz w sporach między Stowarzyszeniem a członkiem 
zarządu. 

§ 21. 1. Wyboru członków Zarządu, w tym Prezesa oraz Komisji Rewizyjnej i jej 
Przewodniczącego dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków 
Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie Członków może zarządzić 
głosowanie jawne. 

2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 4-letnią kadencję. 

3. Mandat członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym 
Zebraniu Członków odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa 
okres kadencji. 

4. Mandat członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem 
kadencji z powodu: 

a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu; 
b) złożenia przez członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej pisemnej rezygnacji; 
c) odwołania przez Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą większością            

2/3 głosów; 
d) odwołania członka Zarządu przez Komisję Rewizyjną; 
e) śmierci członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej.  

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej 
przed upływem kadencji, Zarządowi lub Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo 
wyboru członka na zasadzie kooptacji na okres do upływu kadencji. 

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu 
Stowarzyszenia. 

§ 22. 1. Obsługa administracyjna Zarządu i Komisji Rewizyjnej należy do Biura 
Stowarzyszenia. 

2. Biuro Stowarzyszenia podporządkowane jest Prezesowi Zarządu. 

3. Zarząd, do prawidłowego wypełniania swoich zadań i funkcjonowania 
Stowarzyszenia, może zatrudnić w Biurze Stowarzyszenia pracowników. 

§ 23. 1. W przypadku naruszenia postanowień statutu, regulaminów i innych postanowień 
obowiązujących w Stowarzyszeniu, Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar,      
w tym kar pieniężnych, na członków Stowarzyszenia. 

2. Rodzaje kar oraz tryb postępowania dyscyplinarnego określa regulamin uchwalony 
przez Zarząd. 
 

3. Od decyzji Zarządu w przedmiocie ukarania członka Stowarzyszenia, 
zainteresowanemu przysługuje odwołanie. Odwołanie musi zostać złożone            
do Komisji Rewizyjnej w ciągu 7 dni od daty otrzymania decyzji Zarządu i mieć 
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formę pisemną. Komisja Rewizyjna rozpatruje odwołanie w ciągu 14 dni od jego 
otrzymania. Decyzja Komisji Rewizyjnej jest ostateczna. 
 

ROZDZIAŁ V 
Majątek i fundusze 

§ 24. 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które 
służą wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 

2. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić: 

a) nieruchomości; 
b) ruchomości; 
c) fundusze; 
d) wartości niematerialne i prawne. 

3. Na fundusze Stowarzyszenia składają się w szczególności: 

a) składki członkowskie uiszczane przez członków Stowarzyszenia; 
b) opłaty wpisowe; 
c) darowizny, subwencje, dotacje, spadki, zapisy i innego rodzaju przysporzenia 

majątkowe poczynione na rzecz Stowarzyszenia; 
d) wpływy z działalności statutowej; 
e) wpływy z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych 

przepisów; 
f) dotacje i ofiarność publiczna; 
g) odpłatna działalność pożytku publicznego, która może być prowadzona tylko       

w sferze działań statutowych a dochód z odpłatnej działalności pożytku 
publicznego, może służyć wyłącznie realizacji zadań należących do celów 
statutowych stowarzyszenia; 

h) odsetki bankowe i inne przychody z kapitału. 

4. Wysokość składek członkowski, opłat wpisowych oraz sposobu ich uiszczenia określa 
Regulamin uiszczenia opłat członkowskich przyjęty przez Zarząd. 

5. Do nabycia, zbycia i obciążenia majątku oraz zaciągania innych zobowiązań 
upoważniony jest Zarząd. 

6. Rok rozliczeniowy dla gospodarki finansowej Stowarzyszenia pokrywa się z rokiem 
kalendarzowym. 

§ 25. 1. Do ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw                 
i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków 
Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa. 

2. Do realizacji zadań Stowarzyszenia Zarząd może ustanowić pełnomocników 
upoważnionych do dokonywania czynności prawnych w jego imieniu. 

3. Osoby upoważnione do składania w imieniu Zarządu Stowarzyszenia oświadczeń       
w zakresie praw i obowiązków majątkowych działają łącznie lub oddzielnie              
w granicach umocowania. 

4. Dla ważności nabycia lub zbycia majątku nieruchomego Stowarzyszenia wymagana 
jest uchwała Zarządu. 
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ROZDZIAŁ VI 
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

§ 27. 1. Zmiana Statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały 
Walnego Zebrania podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów oddanych           
przy obecności co najmniej: 

a) w pierwszym terminie – połowy liczby delegatów; 
b) w drugim terminie – bezwzględnie na liczbę delegatów. 

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji oraz wskazuje cel 
związany z działalnością Stowarzyszenia na jaki ma być przeznaczony majątek oraz 
winna ustanowić likwidatora. 

3. Po zakończeniu likwidacji Stowarzyszenia likwidator występuje do organu 
rejestracyjnego z wnioskiem o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru stowarzyszeń. 

ROZDZIAŁ VII 
Postanowienia końcowe 

§ 28. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie maja przepisy 
ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. oraz ustawy Kodeks 
Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

2.  Niniejszy statut został przyjęty uchwałą członków założycieli Stowarzyszenia 

Rekreacyjno-Sportowego „Radar” w dniu 27 lutego 2020 roku w Uwielinach               

i wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia przez Walne Zebranie Członków. 


