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Zebranie Członków Uchwałą nr 8 z dnia 1 lutego 2019 roku.
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem”, zrzesza na zasadzie dobrowolności osoby
fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które
spełniają warunki określone w niniejszym statucie.
2. Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem” działa w oparciu o Ustawę z dnia 7 kwietnia
1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1393, 1923
z późniejszymi zmianami) oraz niniejszy Statut.
3. Stowarzyszenie nosi nazwę „Bitwa pod Komarowem”, w dalszej części statutu nazywane
jest „Stowarzyszeniem”.
§ 2.
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Krzywystok Kolonia 15, 22-435 KomarówOsada.
3. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w granicach
dopuszczonych prawem także poza nim.
4. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
5. Stowarzyszenie, celem realizacji swych celów statutowych, może powoływać inne
organizacje i jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych. Jednostki
organizacyjne Stowarzyszenia mogą posiadać nazwy i imiona, na zasadach określonych
przez Zarząd Stowarzyszenia.
§ 3.
1. Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z emblematem Pomnika Chwały Kawalerii
i Artylerii Polskiej w Wolicy Śniatyckiej, nazwą i siedzibą Stowarzyszenia oraz pieczęci
podłużnej z nazwą i adresem Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
2. Stowarzyszenie może posiadać odznaki i legitymacje członkowskie ze znakiem Pomnika
Chwały Kawalerii Polskiej, ustalone przez władze Stowarzyszenia na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.
3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
4. Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
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§ 4.
Stowarzyszenie

współpracuje

z

krajowymi,

zagranicznymi

i

międzynarodowymi

organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może być
członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii, jeżeli uczestnictwo w tych
organizacjach nie narusza obowiązującego prawa oraz zobowiązań wynikających z umów
międzynarodowych, których Rzeczypospolita Polska jest stroną.
II. CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA
§ 5.
Stowarzyszenie prowadzi działalność związaną z bezpieczeństwem i obronnością
państwa, kulturą narodową oraz sportem. Celem Stowarzyszenia jest:
1. Pielęgnowanie tradycji Kawalerii Polskiej, utrwalanie i propagowanie historii
związanej z bitwą pod Komarowem,
2. Prowadzenie działań wśród społeczeństwa na rzecz wspierania i promocji
ochotniczego spełniania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej,
3. Współpraca

z

jednostkami

wojskowymi

kontynuującymi

tradycje

jednostek

kawaleryjskich,
4. Budowa Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej zgodnie z założeniami
inicjatorów tego zamierzenia z okresu międzywojennego,
5. Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego i
obronności państwa w zakresie umacniania zdolności państwa do obrony poprzez
realizację przedsięwzięć ukierunkowanych na współpracę elementów cywilnych i
wojskowych,
6. Wspieranie działań resortu obrony w zakresie komunikacji społecznej na rzecz
akceptacji dla polityki obronnej państwa, kształtowania pozytywnego wizerunku Sił
Zbrojnych i służby wojskowej,
7. Pielęgnowanie, utrwalanie i propagowanie historii Polski na tle historii powszechnej,
w szczególności w walkach narodowo-wyzwoleńczych i historii oręża polskiego,
8. Organizacja uroczystości rocznicowych bitwy pod Komarowem oraz innych imprez
patriotycznych,
9. Popularyzacja dziedzictwa kulturowego ziemi komarowskiej i regionu,
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10. Prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej, edukacyjnej, strzeleckiej, sportowej
i turystycznej,
11. Wspieranie

społecznej

aktywności

obywateli,

na

rzecz

takich

grup

społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci,
kobiety

oraz

inne

grupy

społeczne

wymagające

wsparcia,

wyrównywanie

szans tych grup,
12. Zorganizowanie

ośrodka

rekreacji

ruchowej,

hipoterapii,

umożliwiającego

powrót do zdrowia i właściwą rehabilitację chorym i potrzebującym,
13. Upowszechnianie
dziedzin

sportu

sportu,

kultury

jeździeckiego,
fizycznej,

hippiki,

zdrowego

strzelectwa

stylu

życia

a

i

innych

poprzez

te

działania, przyczynianie się do zwalczania narkomanii, alkoholizmu i innych patologii
społecznych.
§ 6.
Stowarzyszenie

realizuje

swoje

cele

wszelkimi

środkami

zgodnymi

z

prawem

Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku
publicznego, w szczególności w następujących dziedzinach: bezpieczeństwo i obronność,
kultura, oświata, edukacja, rozwój regionalny i lokalny, poprzez:
1. Objęcie roli Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii
Konnej w Wolicy Śniatyckiej zgodnie z założeniami z okresu międzywojennego,
2. Współorganizowanie corocznych uroczystości rocznicowych bitwy pod Komarowem,
3. Organizowanie i koordynacja pokazów kawaleryjskich w miejscu bitwy pod
Komarowem oraz innych miejscach związanych z działalnością kawalerii,
4. Prowadzenie szkoleń, wykładów, ćwiczeń, kursów i obozów,
5. Współdziałanie

z

władzami

państwowymi

i

samorządowymi,

jednostkami

wojskowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie obronności państwa,
bezpieczeństwa narodowego oraz kultury i oświaty,
6. Kształcenie instruktorów do prowadzenia działań w ramach współpracy elementów
cywilnych i wojskowych w zakresie bezpieczeństwa i obronności,
7. Przygotowywanie opinii, stanowisk i ekspertyz, organizację konferencji, seminariów,
odczytów związanych z przedmiotem działalności Stowarzyszenia,
8. Utworzenie izby pamięci wydarzeń związanych z bitwą pod Komarowem jak i innych
działań kawaleryjskich,
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9. Publiczne wystąpienia w sprawach znajdujących się w zakresie działania
Stowarzyszenia,
10. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej, promocyjnej, edukacyjnoszkoleniowej oraz sportowo-turystycznej w zakresie przedmiotu działalności
Stowarzyszenia,
11. Prowadzenie działalności naukowej i badawczej,
12. Współpraca z instytucjami i organizacjami o podobnym charakterze działań poza
granicami Polski.
13. Pozyskiwanie środków w celu budowy Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej
oraz jego otoczenia,
14. Pozyskiwanie środków na działalność w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności,
edukację, organizację uroczystości rocznicowych oraz innych wydarzeń związanych z
przedmiotem działalności Stowarzyszenia,
15. Udzielanie wsparcia, inicjatywom i organizacjom pozarządowym oraz osobom
fizycznym, podejmującym działania będące celami Stowarzyszenia,
16. Kształtowanie patriotycznych postaw, takich jak troska o naród i państwo, szacunek
do Sił Zbrojnych, munduru i tradycji wojskowej, oraz upowszechnianie wiedzy i
umiejętności społecznych na rzecz obronności państwa.
17. Wspieranie działań na rzecz umacniania tradycji i dziedzictwa narodowego,
kształtowanie

postaw

patriotycznych,

utrzymywanie

kontaktów

z

Polakami

mieszkającymi poza granicami kraju,
18. Organizowanie, współdziałanie, reprezentację i udział w uroczystościach z okazji
świąt państwowych i innych o charakterze patriotycznym, kawaleryjskim,
19. Organizowanie imprez turystycznych, naukowych, kulturalnych, popularnonaukowych
i towarzyskich,
20. Prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej,
21. Pozyskanie stałej siedziby Stowarzyszenia, w pełni odpowiadającej potrzebom
realizacji celów statutowych oraz wszelkich koniecznych składników materialnych dla
zapewnienia właściwych warunków działalności,
22. Działalność w ramach utworzonej grupy rekonstrukcji historycznej.
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§ 7.
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach,
określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą
wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:


działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana –
94.99.Z



pośrednictwa w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji –
73.12.A,



pośrednictwa w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
– 73.12. B,



pośrednictwa w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(Internet)- 73. 12. C,



pośrednictwa w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
– 73.12.D,



działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z,



pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach –
47.19.Z



pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej – 93.29.Z
§ 8.

1. Stowarzyszenie nie wypowiada się w kwestiach światopoglądowych i religijnych.
2. Stowarzyszenie działa niezależnie od partii politycznych lub innych organizacji o
charakterze politycznym.
III. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 9.
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a. członków zwyczajnych,
b. członków wspierających,
c. członków honorowych.
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa
w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
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3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 10.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, będące obywatelem polskim lub
cudzoziemcem, które popierają cele działania Stowarzyszenia oraz sposoby ich realizacji
oraz potwierdzają to pisemną deklaracją członkowską.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd, uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy
od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych.
Zarząd Stowarzyszenia może odmówić przyjęcia w poczet członków, bez podania
przyczyny.
3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowana osoba ma prawo w minie
jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego
Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko
Walnego Zebrania jest ostateczne.
4. Członkom stowarzyszenia:
a. zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem
Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników
oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo 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”,
b. zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na jego członków, 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,
c. zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba, że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
organizacji,
d. zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub
pracownicy oraz ich osoby bliskie.
§ 11.
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1. Członek zwyczajny ma prawo:
a. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, korzystania z pełni czynnych
i biernych praw wyborczych,
b. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
c. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
d. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych
z jego celami statutowymi, na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia,
e. brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem
głosu,
f. zaskarżać uchwały lub orzeczenia władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich,
g. zostać wybranym przez Zarząd Stowarzyszenia do reprezentowania go podczas imprez
oficjalnych,
h. posiadać

legitymację

i

nosić

odznaki

i

mundur

Stowarzyszenia,

zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa,
i. wypowiadania się w imieniu Stowarzyszenia w zakresie określonym przez statut lub
inne regulacje wydane przez statutowe organy Stowarzyszenia,
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a. przestrzegania przepisów statutu,
b. podporządkowania się decyzjom władz statutowych w sprawach dotyczących
Stowarzyszenia,
c. opłacania składek i innych świadczeń ustalonych decyzją władz Stowarzyszenia,
d. przestrzegania zasad etyki członka Stowarzyszenia,
e. czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
f. dbania o mienie Stowarzyszenia,
g. samodzielnego

stanowienia

w

czasie

głosowania

w

sprawach

dotyczących

Stowarzyszenia.
§ 12.
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana
merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje
pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
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2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach
Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące
podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
3. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej
deklaracji.
§ 13.
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie
zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Godność

członka

honorowego

nadaje

Walne

Zebranie

na

wniosek

Zarządu

Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak
brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym
posiada takie prawa jak członek zwyczajny.
4. Członek honorowy zwolniony jest z płacenia składek członkowskich
§ 14.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi,

po

uprzednim

uregulowaniu

wszelkich

zobowiązań

odnośnie

Stowarzyszenia,
b. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c. uchwały

Zarządu

z

powodu

nie

płacenia

składek

członkowskich

lub

nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat,
d. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu,
regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia,
braku działania na rzecz Stowarzyszenia.
2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania
w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje
odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 15.
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1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
b. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
c. Komisja Rewizyjna
§ 16.
1. Wybory członków władz Stowarzyszenia oraz ich odwoływanie odbywa się w głosowaniu
tajnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków z zastrzeżeniem pkt. 2.
2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie
później niż 20 dni po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą
większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków. Powyższe nie odnosi się
do uchwał, o których mowa w paragrafie 32 pkt. 1 i 2.
§ 17.
W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie
trwania kadencji poniżej liczby wymaganych przez statut należy w ciągu 30 dni zwołać Walne
Zebranie Członków celem uzupełnienia składu.
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§ 18.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia
2. Walne Zebranie Członków może być:
a. zwyczajne,
b. nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co cztery
lata, jako sprawozdawczo-wyborcze.
4. Walne Zebranie Członków zwołuje się zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie,
miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego
Zebrania. Za skuteczne powiadomienie uznaje się również poinformowanie członków o
terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków za pomocą środków komunikacji
elektronicznej (poczty elektronicznej) z potwierdzeniem odbioru.
5. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
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a. z własnej inicjatywy
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej
c. na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty
zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których było zwołane.
8. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym,
bez względu na liczbę obecnych na Walnym Zebraniu członków, z zastrzeżeniem § 16
niniejszego Statutu, chyba, że Walne Zebranie postanowi inaczej.
9. Członek Stowarzyszenia może ustanowić pełnomocnika do udziału w głosowaniu na
Walnym Zebraniu Członków, będącego również członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej.
10. Głosowanie na Walnym Zebraniu Członków odbywa się osobiście lub przez
pełnomocnika.
11. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania, wybierany każdorazowo
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością obecnych członków Stowarzyszenia.
12. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos
Przewodniczącego Walnego Zebrania.
13. Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawcze może odbyć się przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
a. transmisję obrad Walnego Zebrania w czasie rzeczywistym,
b. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której członkowie mogą
wypowiadać się w toku obrad Walnego Zebrania, przebywając w miejscu innym niż
miejsce obrad Walnego Zebrania,
c. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku
Walnego Zebrania.
§ 19.
1. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
a. ustalanie ogólnych kierunków działania Stowarzyszenia,
b. uchwalanie statutu i jego zmian,
c. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
d. zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
12/19

e. wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Członków Zarządu i Członków Komisji
Rewizyjnej,
f. zatwierdzanie przedłożonych przez Zarząd kierunków działania,
g. decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
h. ustalanie wysokości składek członkowskich,
i. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
j. nadawanie i odbieranie tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia,
k. ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
l. podejmowanie uchwał w sprawie powołania przez Stowarzyszenie innych organizacji.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA
§ 20.
1. Zarząd składa się z od 3 do 5 osób, w tym z Prezesa wybranego przez Walne Zebranie. Na
pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona skarbnika, a także może wybrać
wiceprezesa i sekretarza oraz członka Zarządu.
2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu listem poleconym,
za pisemnym potwierdzeniem lub pocztą elektroniczną na wskazany przez danego członka
Zarządu adres, przynajmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia.
4. Zarząd Stowarzyszenia wyraża swoją wolę w formie uchwał. Każda uchwała posiada
unikalny numer. Uchwałę Zarządu podpisuje Prezes lub zastępujący go członek Zarządu.
5. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum).
W sytuacji równego rozłożenia głosów, decyduje głos Prezesa.
6. Zarząd Stowarzyszenia może również podejmować uchwały w trybie pisemnym bez
wyznaczenia

posiedzenia,

w

szczególności

za

pomocą

środków

komunikacji

elektronicznej (telekonferencja, poczta elektroniczna) pod warunkiem, że wszyscy
członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Za datę podjęcia
uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez Prezesa lub zastępującego go członka
Zarządu podpisów pod uchwałą (pisemnie lub pocztą elektroniczną) dokonanych przez
członków Zarządu z zaznaczeniem czy dany członek Zarządu głosuje za, przeciw lub
wstrzymuje się od głosu oraz przy zachowaniu przewidzianego w ust. 5 quorum. Prezes
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lub wyznaczony przez niego członek Zarządu rozsyła wszystkim członkom Zarządu
projekt uchwały przesyłką poleconą albo pocztą elektroniczną wraz z informacją, że
termin na odesłanie podpisanej uchwały wynosi 10 (dziesięć) dni kalendarzowych od daty
rozesłania projektu uchwały. Z przebiegu takiego głosowania Prezes lub zastępujący go
członek Zarządu sporządza protokół. Do protokołu załącza się podpisy członków Zarządu
w formie pisemnej albo odpowiedni wydruk z poczty elektronicznej.
§ 21.
1. Zarząd może upoważnić poszczególnych członków Zarządu lub też inne osoby do
samodzielnego występowania w imieniu Stowarzyszenia, np.: kontaktów z organizacjami
władzami samorządowymi i państwowymi, roboczych kontaktów z podmiotami
gospodarczymi,

organizacji

określonych

procesów

lub

wydarzeń.

Udzielenie

pełnomocnictw wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Do zakresu działania Zarządu należy:
a. realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności
Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
b. uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
c. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
d. ustalanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
e. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego
i ruchomego,
f. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
g. zwoływanie Walnego Zebrania,
h. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków
zwyczajnych i wspierających,
i. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności
Stowarzyszenia,
j. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
k. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia nie zastrzeżonych dla innych
władz.
l. w

szczególnych

przypadkach

zwalnianie

z

obowiązku

płacenia

składek

członkowskich,
m. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
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n. zatwierdzanie regulaminów powołanych przez siebie organów pomocniczych.
3. Członkowie Zarządu za swą pracę nie otrzymują wynagrodzenia, mogą otrzymywać zwrot
uzasadnionych kosztów w wysokości określonej w aktualnie obowiązujących przepisach
prawnych.
§ 22.
Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu, zatwierdzonego przez Walne
Zebranie.

§ 23.
1. Do realizacji swych zadań Zarząd może ustanawiać organa pomocnicze powierzając im
realizację wyznaczonych przez Zarząd celów.
2. Organa pomocnicze ustanowione przez Zarząd w trybie par.23 pkt 1 działają w ramach
regulaminu ustanowionego i zatwierdzonego przez Zarząd.

KOMISJA REWIZYJNA
§ 24.
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad
jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 4 członków, którzy wybierają spośród siebie
Przewodniczącego Komisji.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata.
§ 25.
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli
i żądanie wyjaśnień,
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c. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie
wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo
żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
d. zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie
ustalonym statutem,
e. składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia)
absolutorium dla Zarządu,
f. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
§ 26.
1. Posiedzenia Komisji zwoływane są przez Przewodniczącego Komisji listem poleconym,

za pisemnym potwierdzeniem lub pocztą elektroniczną na wskazany przez danego członka
Komisji adres, przynajmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą

większością głosów obecnych członków Komisji.
3. Komisja może podejmować uchwały w trybie pisemnym bez wyznaczenia posiedzenia, w

szczególności za pomocą środków komunikacji elektronicznej (telekonferencja, poczta
elektroniczna) pod warunkiem, że wszyscy członkowie Komisji zostali powiadomieni o
treści projektu uchwały . Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania
przez Przewodniczącego Komisji lub zastępującego go członka Komisji podpisów pod
uchwałą (pisemnie lub pocztą elektroniczną) dokonanych przez członków Komisji z
zaznaczeniem czy dany członek Komisji głosuje za, przeciw lub wstrzymuje się od głosu.
Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez niego członek Komisji rozsyła wszystkim
członkom Komisji projekt uchwały przesyłką poleconą albo pocztą elektroniczną wraz z
informacją, że termin na odesłanie podpisanej uchwały wynosi 3 (trzy) dni kalendarzowe
od daty rozesłania projektu uchwały. Z przebiegu takiego głosowania Przewodniczący lub
zastępujący go członek sporządza protokół. Do protokołu załącza się podpisy członków
Komisji w formie pisemnej albo odpowiedni wydruk z poczty elektronicznej.
§ 27.
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
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2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.
3. Komisja

Rewizyjna

działa

na

podstawie

własnego

uchwalonego

regulaminu,

zatwierdzonego przez Walne Zebranie.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich
szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego
Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości z tytułu zatrudnienia, nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa z winy umyślnej oraz nie mogą otrzymywać wynagrodzenia z tytułu
pełnienia funkcji, mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości
określonej w aktualnie obowiązujących przepisach prawnych.

V. TYTUŁY I ODZNAKI HONOROWE
§ 28.
1. Stowarzyszenie może wyróżniać tytułem „Honorowy Członek Stowarzyszenia” osoby
szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia lub dla celów obranych przez Stowarzyszenie,
na podstawie regulaminu opracowanego przez Zarząd,
2. Tytuł nadaje Walne Zebranie Członków, które określa także prawa i obowiązki
wyróżnionego, jak również może pozbawić tytułu.
§ 29.
1. Stowarzyszenie może ustanawiać także inne tytuły i odznaki honorowe dla osób
szczególnie zasłużonych dla Stowarzyszenia lub celów obranych przez Stowarzyszenie.
2. Walne Zgromadzenie Członków, uchwala tryb i okoliczności przyznawania i odbierania
odznak, o których mowa w ust. 1.
3. Zarząd może wyróżniać członków Stowarzyszenia oraz inne osoby szczególnie aktywne
w pracach na rzecz Stowarzyszenia dyplomami honorowymi i nagrodami rzeczowymi.
VI. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA I GOSPODARKA FINANSOWA
§ 30.
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1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie,
b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki
publiczne,
c. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności,
dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
d. dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu
Stowarzyszenia,
e. dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,
f. dotacje i inne środki przekazane na prowadzenie zadań i akcji zleconych przez organy
administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty gospodarcze.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca pierwszego kwartału każdego
roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne
Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka
Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Walne Zebranie w formie uchwały.
§ 31.
1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym praw i obowiązków
majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu
Stowarzyszenia, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie.
2. W sprawach wynikających ze stosunku pracy, pracodawcą jest Prezes Zarządu
Stowarzyszenia.
3. Wysokość zobowiązań, do jakiej Zarząd może samodzielnie podjąć decyzję to kwota
30.000,00 zł, powyżej tej kwoty Zarząd winien zwołać Walne Zebranie Członków celem
uzyskania akceptacji w formie uchwały.
4. Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego.
VII. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 32.
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga
kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
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2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków
wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej 2/3
członków uprawnionych do głosowania.
3. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany
podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję
Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje
także fundacje i stowarzyszenia mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia
BITWA POD KOMAROWEM, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz, których
przejdzie majątek Stowarzyszenia po wypełnieniu jego zobowiązań.

VIII. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
§ 33.
Uczestnicy zebrania założycielskiego stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia
z chwilą wpisania go do rejestru stowarzyszeń.
§ 34.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące
przepisy, w szczególności przepisy prawa o stowarzyszeniach.
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