
STATUT

STOWARZYSZENIA
Karkonoskie Zachełmie

TEKST UJEDNOLICONY

Rozdział  I
Postanowienia ogólne

Art. 1
1. Stowarzyszenie Karkonoskie Zachełmie posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy ustawy  
z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 ze zmianami) oraz postanowie-
nia niniejszego statutu. 

2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

3. Zezwala się na używanie przez Stowarzyszenie następującego skrótu: SKZ.

4. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci oraz może posiadać logo ustanowione w zgodzie z obowiązu-
jącymi przepisami.

Art. 2
1. Siedzibą stowarzyszenia jest miejscowość Zachełmie w województwie dolnośląskim.

2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz
- z zachowaniem obowiązujących przepisów - terytoria innych państw.     

Art. 3
1. Stowarzyszenie ma charakter apolityczny. 

2. Stowarzyszenie może przystępować do organizacji i związków mających umocowanie
w przepisach prawa polskiego i międzynarodowego.

Art. 4
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a w zakresie niezbędnym również 
na pracy członków i innych osób, wykonywanej na zasadzie umowy o pracę czy umów prawa cywilnego.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie  
działalności statutowej.

Art. 5
Wszelkie działania w ramach Stowarzyszenia muszą cechować się pełną przejrzystością i jawnością, nie 
budzącą wątpliwości wśród jego członków i innych osób.

Rozdział  II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

Art. 6



Do celów Stowarzyszenia Karkonoskie Zachełmie należy:
1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie 
szans tych rodzin i osób;
2. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
3. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym;
4. Działalność charytatywna;
5. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomo-
ści narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
6. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
7. Ochrona i promocja zdrowia;
8. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
9. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem 
z pracy;
10. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
11. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
12. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
13. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i 
wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
14. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
15. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
16. Wypoczynek dzieci i młodzieży;
17. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
18. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
19. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
20. Turystyka i krajoznawstwo;
21. Porządek i bezpieczeństwo publiczne;
22. Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
23. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 
wspomagających rozwój demokracji;
24. Ratownictwo i ochrona ludności;
25. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
26. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
27. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeń-
stwami;
28. Promocja i organizacja wolontariatu;
29. Pomoc Polonii i Polakom za granicą;
30. Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
31. Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
32. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
33. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
34. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118), w zakresie określonym w pkt 
1–33.

Art. 7
Stowarzyszenie może realizować swoje cele przez wszelkie formy dozwolone prawem, a w szczególności 
poprzez: 
1. Organizowanie i finansowanie imprez kulturalnych, w tym: koncertów, festiwali, przedstawień teatral-
nych, festynów, targów, pokazów, wystaw i innych form kulturalnych;
2. Organizowanie i finansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, zawodów sportowych i
innych form sportowych i rekreacyjnych;
3. Organizowanie i finansowanie szkoleń i prezentacji;



4. Organizowanie i prowadzenie punktów informacji turystycznej oraz innych usług
związanych z obsługą ruchu turystycznego;
5. Prowadzenie inwestycji związanych z poprawą infrastruktury turystycznej i ochroną dziedzictwa histo-
rycznego, kulturalnego i przyrodniczego
6. Prowadzenie działalności promocyjnej, informacyjnej, publicystycznej i poligraficznej, w formie drukowa-
nej, elektronicznej i audiowizualnej;
7. Opracowywanie, wydawanie i wprowadzanie na rynek materiałów, produktów i usług promujących trady-
cje wsi i regionu;
8. Uczestnictwo w projektach finansujących cele zbieżne z celami Stowarzyszenia;
9. Wymianę młodzieży i realizację projektów wolontariatu;
10.  Pozyskiwanie funduszy na działalność statutową
11. Prowadzenie wszelkiej innej działalności służącej:
 a) poprawie warunków życia społeczności Zachełmia, gminy Podgórzyn i regionu Karkonoszy
 b) rozwojowi oświaty, kultury, nauki, sportu, rekreacji i turystyki, w tym również agroturystyki;
 c) zachowaniu walorów zabytkowych, historycznych i przyrodniczych Zachełmia;
 d) rozwojowi i promocji miejscowych tradycji, twórczości artystycznej i rzemieślniczej;
 e) tworzeniu, rozwojowi i ochronie infrastruktury oraz środowiska wsi Zachełmie;
 f) rozwojowi przedsiębiorstw, alternatywnych źródeł dochodu gospodarstw oraz tworzeniu nowych  
     miejsc pracy;
 g) rozwojowi inicjatyw młodzieżowych.
 

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

Art. 8
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. Osoba prawna działa przez 
swojego przedstawiciela.

Art. 9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

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

Art. 10
Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski oraz cudzoziemiec mający pełną zdolność do czynności 
prawnych, pragnący realizować cele Stowarzyszenia.

Art. 11
1.  Członek zwyczajny ma prawo: 

1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia; 
2. Uczestniczyć w zebraniach, konferencjach i innych formach działalności Stowarzyszenia; 
3. Uczestniczyć w Walnych Zebraniach; 
4. Zgłaszać władzom Stowarzyszenia wnioski w sprawach związanych z celami i  działalnością Stowarzy-

szenia oraz żądać informacji o sposobie ich załatwienia; 
5. Głosować we wszystkich sprawach poddanych pod głosowanie; 

2. Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany: 
1. Aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia; 
2. Realizować postanowienia statutu i uchwał władz Stowarzyszenia; 



3. Propagować cele Stowarzyszenia; 
4. Troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia; 
5. Regularnie opłacać składkę członkowską; 
6. Dbać o dobre imię Stowarzyszenia. 

Art. 12
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która wspiera Stowarzyszenie finansowo, 
organizacyjnie, sprzętowo lub w inny zdeklarowany sposób. 

Członek wspierający ma prawo: 
• Uczestniczyć w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków; 
• Zgłaszać uwagi i wnioski zmierzające do zwiększenia efektywności działań Stowarzyszenia; 
• Uczestniczyć w zebraniach, konferencjach i innych formach działalności Stowarzyszenia. 
• Członek wspierający nie może wybierać ani być wybierany do władz Stowarzyszenia. 
• Obowiązki członka wspierającego są takie same jak członka zwyczajnego. 

Art. 13
1. Członkiem honorowym, za jego zgodą, może być osoba fizyczna lub prawna, która swoim działaniem lub 
autorytetem wybitnie wspiera działania Stowarzyszenia. 

2. Uchwałę o nadaniu tej godności podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek zarządu większością ¾ 
głosów przy obecności przynajmniej 50% uprawnionych do głosowania. 

3. Członek honorowy ma wszystkie uprawnienia i obowiązki członka zwyczajnego, z zastrzeżeniem art. 13 
pkt 4 

4. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składki członkowskiej. 

5. [skreślony] 

Art. 14
1. Członkostwo zwyczajne i wspierające nabywa się przez: 
• złożenie deklaracji pisemnej 
• opłacenie wpisowego oraz
• uzyskanie pozytywnej pisemnej opinii dwóch członków wprowadzających.

2. Zapisy art. 14 pkt. 1 nie dotyczą członków zakładających Stowarzyszenie w dniu 27.07.2013 r.

3. Decyzje w sprawie przyjęcia w poczet członków podejmuje Zarząd na najbliższym posiedzeniu, ale w ter-
minie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty złożenia deklaracji i uiszczenia wpisowego. 

4. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia Kandydatowi przysługuje 
prawo odwołania się do Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od otrzymania uchwały na piśmie za pośred-
nictwem Zarządu. 

Art. 15
1. Członkostwo ustaje na skutek: 

1. Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie do Zarządu; 
2. Śmierci członka; 
3. Likwidacji Stowarzyszenia; 
4. Wykluczenia w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy  obecności 

przynajmniej 50% uprawnionych do głosowania na wniosek co najmniej pięciu członków Stowarzy-



szenia z powodu: 
• Nieprzestrzegania przez członka postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia;
• Działania na szkodę Stowarzyszenia; 

5. Skreślenia z listy członków przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu zalegania z opłatą składek człon-
kowskich przez okres przekraczający 6 miesięcy bądź utraty pełnej zdolności do czynności prawnych 
lub praw publicznych, na mocy prawomocnego wyroku sądowego.

     
2. Informację o skreśleniu z listy członków przekazuje się członkowi na piśmie lub drogą elektroniczną, wraz 
z uzasadnieniem.

3. Od uchwały o skreśleniu członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania
w  terminie 30 dni od dnia doręczenia przedmiotowej uchwały Zarządu. 
 

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

Art. 16

1. Władzami Stowarzyszenia są: 
        1) Walne Zebranie Członków; 
        2) Zarząd; 
        3) Komisja Rewizyjna; 

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata. Członkowie tych organów są wybierani i  odwoływani  
w głosowaniu tajnym. 

Art. 17

1.     Walne Zebranie Członków nazwane również „Walnym Zebraniem” jest najwyższą władzą Stowarzysze-
nia. 

2.  Udział w Walnym Zebraniu biorą członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi Stowarzyszenia. Jeżeli 
w niniejszym Statucie jest mowa o 50 proc. uprawnionych do głosowania, bierze się pod uwagę wyłącznie 
liczbę członków zwyczajnych i honorowych. W głosowaniu każdy członek zwyczajny i honorowy mają po 1 
głosie

3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4. Obradami Walnego Zebrania kieruje prezes Stowarzyszenia lub wskazany przez niego członek zarządu.

5. W razie nieobecności prezesa SKZ obradami Walnego Zebrania kieruje wiceprezes Stowarzyszenia lub 
wskazany przez niego członek zarządu.

6. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

7. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd raz w roku.  

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd: 
         1) na podstawie uchwały Zarządu; 
         2) na wniosek Komisji Rewizyjnej; 
         3) na pisemny wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia; 



9. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje w pierwszej kolejności nad sprawami, dla których zostało zwoła-
ne. 

10. Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty podjęcia uchwały 
lub zgłoszenia wniosku w sprawie jego zwołania. 

11. Do kompetencji Walnego Zebrania należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla właściwości innych orga-
nów Stowarzyszenia, a w szczególności: 

1. ustalanie kierunków działalności Stowarzyszenia; 
2. powoływanie, odwoływanie oraz uzupełnianie Komisji Rewizyjnej lub jej poszczególnych członków; 
3. powoływanie, odwoływanie oraz uzupełnianie Zarządu lub jego poszczególnych członków; 
4. przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i udzielanie mu absolutorium; 
5. przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej; 
6. zatwierdzenie statutu i jego zmian; 
7. nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia; 
8. ustalanie wysokości wpisowego; 
9. ustalanie wysokości składek członkowskich;
10. ustalanie dopuszczalnej wysokości zobowiązań zaciąganych przez Zarząd;
11. podejmowanie decyzji w sprawie nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości.

12. O terminie i miejscu oraz porządku obrad Zwykłego Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia nie później 
niż na 14 dni przed terminem zwołania Zebrania. Zawiadomienia można dokonać bezpośrednio z pisemnym 
potwierdzeniem przez zawiadomioną osobę lub pocztą elektroniczną.

13. O terminie i miejscu oraz porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia nie 
później niż na 7 dni przed terminem zwołania Zebrania. Zawiadomienia można dokonać bezpośrednio z pi-
semnym potwierdzeniem przez zawiadomioną osobę lub pocztą elektroniczną.

14. Uchwały Walnego Zebrania i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania – o ile w statucie nie wskazano inaczej 
– zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 50 proc. uprawnio-
nych członków. Jeżeli w pierwszym terminie Walnego Zebrania (Nadzwyczajnego Walnego Zebrania) nie uda 
się uzyskać kworum, przewodniczący może wyznaczyć drugi termin w tym samym dniu, nie wcześniej niż 30 
minut po pierwszym, bez konieczności zastosowania przepisów art. 17 pkt. 12 i art. 17 pkt. 13. W drugim ter-
minie uzyskanie kworum do podejmowania uchwał nie jest wymagane, z wyjątkiem uchwał wymienionych  
w art. 17 pkt 15, art. 17 pkt 16 oraz art. 28 Statutu.

15. Walne Zebranie może odwołać Zarząd Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej większością 3/5 
członków.

16. Walne Zebranie może odwołać członka Zarządu Stowarzyszenia na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej 
lub 10 członków stowarzyszenia, większością 3/5 głosów.

17. Walne Zebrania są protokołowane, a protokół zostaje podpisany przez członków Prezydium Walnego Ze-
brania Członków. 
18. Uchwały podjęte z naruszeniem przepisów niniejszego paragrafu są nieważne.

Art. 18
1. Zarząd jest najważniejszą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami i odpowiada za 
swoją pracę przed Walnym Zebraniem. 

2. Zarząd Stowarzyszenia może uchwalić regulamin obrad zarządu.

Art. 19



1. Zarząd składa się z 5 osób wybieranych na okres 3 lat przez Walne Zebranie w sposób tajny i bezpośredni 
zwykłą większością osób w obecności 50% członków uprawnionych do głosowania. 

2. [skreślony]

3. Po wybraniu składu Zarządu odbywa się pierwsze jego posiedzenie, na którym zostają wybrane w głoso-
waniu jawnym osoby funkcyjne w Zarządzie.

4. W skład Zarządu wchodzą: 
                1) Prezes Zarządu; 
                2) Wiceprezes Zarządu
                3) Sekretarz; 
                4) Skarbnik; 
                5) Członek Zarządu.

5. Zarząd w trakcie swojej kadencji może złożyć wniosek o zmianę podziału funkcji w swoim gronie, podejmu-
jąc w tej sprawie uchwałę w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności wszystkich człon-
ków. Wniosek o zmianę podziału funkcji musi być zatwierdzony w drodze uchwały Walnego Zebrania.

6. Stosunek pracy i inne umowy cywilnoprawne z członkami Zarządu wykonującymi zadania Stowarzyszenia 
zawiera i rozwiązuje Komisja Rewizyjna.

7. Posiedzenia zarządu są protokołowane.

8. [skreślony]
9. [skreślony]

Art. 20
1. Do zadań Zarządu należy: 
              1) kierowanie działalnością Stowarzyszenia; 
              2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz; 
              3) administrowanie majątkiem Stowarzyszenia; 
              4) nadzór nad sposobem wykorzystywania pozyskiwanych funduszy; 
              5) prowadzenie księgowości Stowarzyszenia; 
              6) egzekwowanie składek członkowskich; 
              7) sporządzanie planu finansowego na wniosek i zgodnie z zasadami określonymi przez Walne
       Zgromadzenie
              8) zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości ustalonych przez Walne Zebranie. 
              9) zawieranie umów z innymi podmiotami; 
             10) podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia; 
             11) wydawanie zarządzeń w sprawach wewnątrzorganizacyjnych; 
             12) realizowanie uchwał Walnego Zebrania; 
             13) zwoływanie Walnego Zebrania; 
             14) składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu. 
2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, składania oświadczeń we wszystkich sprawach majątko-
wych i do czynności opisanych w §20 ust. 1 pkt 1-14 wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch członków 
Zarządu. Jednym z podpisujących jest Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby i są zwoływane przez Prezesa, Wiceprezesa lub Se-
kretarza. 

Art. 21
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. 



2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybieranych przez Walne Zebranie w sposób tajny i bezpośred-
ni, zwykłą większością głosów w obecności 50% członków uprawnionych do głosowania. 

3. Komisja Rewizyjna zbiera się na pierwszym posiedzeniu w ciągu 14 dni od dnia wyboru. Komisja przyjmuje 
wówczas uchwałę o wyborze swojego przewodniczącego. Uchwała podejmowana jest w głosowaniu jawnym 
zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków. Kopia uchwały przekazywana jest Zarządowi 
Stowarzyszenia w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały.

4. Kadencja Komisji Rewizyjnej wynosi 3 lata. 

5. Komisja Rewizyjna może w trakcie swojej kadencji złożyć wniosek o zmianę podziału funkcji w swoim 
gronie, podejmując w tej sprawie uchwałę w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności 
wszystkich członków. Wniosek o zmianę podziału funkcji musi być zatwierdzony w drodze uchwały Walnego 
Zebrania.

6. [usunięty]

7. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w razie potrzeby i są zwoływane przez Przewodniczącego nie 
rzadziej jednak niż raz w roku. 

8. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej  2/3 człon-
ków. 

9.  [usunięty]

10. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem Zarządu Stowarzyszenia. 

Art. 22

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: 
• przeprowadzenie kontroli działalności finansowej Stowarzyszenia w jego siedzibie; 
• nawiązanie stosunków pracy i umów cywilnoprawnych z członkami Zarządu. 
• prawo do zwoływania nadzwyczajnego Walnego Zebrania; 
• zgłaszanie wniosków o odwołanie członków zarządu; 
• opiniowanie planów pracy i działalności bieżącej; 
• rozpatrywanie odwołań w sprawie odmowy przyjęcia nowych członków przez Zarząd   Stowarzyszenia; 
• podejmowanie uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków w przypadku odmowy  Zarządu; 
• składanie rocznego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu; 
• stawianie na Walnym Zebraniu Członków wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium 

Zarządowi Stowarzyszenia. 

Art. 23
1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek: 
             1) upływu kadencji; 
             2) rezygnacji z pełnienia funkcji; 
             3) odwołania przez Walne Zebranie;

2. W wypadku nie udzielenia Zarządowi absolutorium, wniosek o jego odwołanie może zgłosić każdy członek 
Stowarzyszenia biorący udział w Walnym Zebraniu, chociażby sprawa nie była umieszczona w porządku ob-
rad. 



3. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, których członkostwo ustało, wchodzą na czas do koń-
ca kadencji osoby, które w ostatnich przeprowadzonych wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą 
liczbę głosów. 

Art. 24
1.  Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską i odznaki wyróżniające na podstawie obowiązują-
cych w tym zakresie przepisów.

2. Wyróżnienia przyznaje się na podstawie uchwalonego przez Zarząd regulaminu.

Art. 25
Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć Biuro Stowarzyszenia, określając jego 
organizację i zakres czynności. 

Rozdział V
Majątek i działalność gospodarcza Stowarzyszenia

Art. 26
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2.  Na fundusze Stowarzyszenia składają się: 
                                1) składki członkowskie; 
                                2) darowizny, subwencje, zapisy, dotacje, spadki; 
                                3) dochody z działalności odpłatnej; 
                                4) inne dochody z majątku. 

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi i celami statutowymi.

Art. 27
1.  W zakresie wynikającym z działalności statutowej Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobo-
wiązania. 

2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są dwaj członkowie zarządu: w tym Prezes lub Wi-
ceprezes.

3.  Dopuszczalną wysokość zobowiązań, które może zaciągnąć Zarząd, określa Walne Zebranie.

4. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:
 1) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości;
 2) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

Art. 28
Zmiana statutu i likwidacja Stowarzyszenia wymagają podjęcia uchwały przez Walne Zebranie członków więk-
szością 2/3 głosów w obecności przynajmniej 50 proc. członków uprawnionych do głosowania.

Art. 29



1. W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji, Walne Zebranie powołuje likwidatora celem przeprowadzenia 
likwidacji.

2. Likwidator przeprowadza likwidację w możliwie najkrótszym czasie i w tym podejmuje czynności określone 
w ustawie o stowarzyszeniach. 

3. Po zakończeniu likwidacji majątek Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego 
Zebrania o likwidacji. 

4. Likwidator zgłasza do sądu wniosek o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru stowarzyszeń. 

Statut uchwalono na Zebraniu Założycieli Stowarzyszenia Karkonoskie Zachełmie. 
Zachełmie,  dnia 27 lipca 2013 r.

Poprawki do statutu uchwalono podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 16 listopada 2013 r., podczas 
Walnego Zebrania Członków w dniu 8 marca 2014 r. oraz podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 20 
maja 2017 r.


