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STATUT 
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA POGRZEBOWEGO 

 
ROZDZIAŁ I 

 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

 
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe” i zwane jest dalej 

Stowarzyszeniem. 
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o charakterze 

twórczo-zawodowym, mającym osobowość prawną. 
3. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury 

organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. 
4. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia 

swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. 
4.a.W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim 

stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego 
organu. 

5. Stowarzyszenie uchwala i realizuje Kodeks Etyki, który stanowi zbiór zasad prawidłowego i 
rzetelnego wykonywania profesji. 

6. Stowarzyszenie wspiera m.in. zadania własne gmin i związków wyznaniowych w zakresie 
prowadzenia cmentarzy i usług funeralnych. 

 
§ 2 

 
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz 

jest miasto  Warszawa. 
2. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji zagranicznych o zbliżonym profilu działania. 
3. Stowarzyszenie ma prawo używania odznaki członkowskiej oraz nadawania odznaki 

honorowej osobom zasłużonym dla rozwoju Stowarzyszenia. 
 

ROZDZIAŁ II 
  

Cel i sposoby jego realizacji 
 

§ 3 
 

Celem Stowarzyszenia jest: 
1. działanie na rzecz rozwoju i doskonalenia usług pogrzebowych, kremacyjnych i cmentarnych 

w Polsce, 
2. dbanie o etykę i godność ceremonii oraz zwyczajów pogrzebowych, 
3. integrowanie władz i zrzeszeń, podmiotów gospodarczych, środowisk i osób 

zainteresowanych sprawami organizacji i kultury pogrzebu, 
4. inicjowanie projektów aktów prawnych, norm i postanowień  oraz wpływanie na ich 

kształtowanie, 
5. inspirowanie i uczestniczenie w badaniach technicznych oraz naukowych, sprzyjających 

rozwojowi i interesom branży, 
6. prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i opiniotwórczej, 
7. działanie w skali lokalnej i regionalnej na rzecz właściwej lokalizacji miejsc pochówku, 

kolumbariów, katakumb, mauzoleów, krematoriów oraz miejsc pamięci, 
8. kultywowanie oraz ochronę dóbr kultury i tradycji związanych z pochówkiem. 

 
§ 4 

 
Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez: 
1. wspieranie władz, zrzeszeń, podmiotów gospodarczych swoimi radami i informacjami natury 

organizacyjnej, prawnej, technicznej i praktycznej w kwestiach dotyczących pogrzebów, 
zakładania i prowadzenia domów pogrzebowych, tworzenia i administrowania miejscami 
pochówku i krematoriami, 
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2. działanie na rzecz osiągania oraz utrzymania najwyższych, cywilizowanych standardów 
technicznych, organizacyjnych, etycznych i estetycznych w sektorze cmentarnym i 
pogrzebowym, wdrażania i popularyzacji nowych rozwiązań technicznych, a także 
inicjowanie badań technicznych, ekologicznych, socjologicznych i in. w sprawach objętych 
gestią Stowarzyszenia, 

3. prowadzenie działalności edukacyjnej, badawczej i informacyjnej, 
4. współpracę z organizacjami międzynarodowymi w zakresie spraw dotyczących usług 

pogrzebowych, cmentarzy i krematoriów, 
5. wydawanie czasopism i innych publikacji, 
6. organizację kongresów, konferencji, szkoleń, narad, odczytów, konkursów, wystaw, pokazów 

oraz wyjazdów szkoleniowych krajowych i zagranicznych, 
7. zakładanie i prowadzenie klubów zajmujących się kulturą cmentarną i pogrzebową oraz 

doskonaleniem umiejętności zawodowych w zakresie cmentarnictwa i grzebalnictwa, 
8. organizowanie samopomocy koleżeńskiej, 
9. obronę interesów zawodowych i osobistych członków, 

10. upowszechnianie i ochronę praw konsumentów, 
11. prowadzenie działań mających na celu krzewienie tradycji oraz ochronę dóbr kultury 

związanych z pochówkiem, 
12. reprezentowanie członków i ich interesów, przede wszystkim wobec władz administracji 

państwowej i samorządowej, organizacji społecznych i gospodarczych, krajowych i 
zagranicznych. 

 
ROZDZIAŁ III 

  
Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 
§ 5 

 
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a) zwyczajnych, 
b) wspierających,  
c) zagranicznych, 
d) honorowych. 

2. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i prawna oraz podmiot nie posiadający 
osobowości prawnej, instytucja zajmująca się zarządzaniem i utrzymywaniem cmentarzy, 
krematoriów, producent i usługodawca świadczący na rzecz branży funeralnej. 

 
§ 6 

 
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna zainteresowana lub zawodowo związany z 

branżą pogrzebową.  
2. Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji 

złożonej przez kandydata.  
3. Członek zwyczajny jest zobowiązany do terminowego opłacania składek członkowskich oraz 

przestrzegania postanowień Statutu, Kodeksu Etyki, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia 
 

§ 7  
 

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna oraz podmiot nieposiadający osobowości 
prawnej, którzy uznają cele Stowarzyszenia i zadeklarują poparcie finansowe na rzecz 
Stowarzyszenia. 

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez 
kandydata. 

3. Członek wspierający jest obowiązany do terminowego opłacania składek członkowskich oraz 
przestrzegać postanowień Statutu, Kodeksu Etyki, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia. 

4. Członek wspierający ma prawo do udziału we wszystkich formach działalności za 
pośrednictwem swego przedstawiciela na zasadach określonych w §10 ust. 1  lit. b, c, d. 

 
§ 8 

 
1. Członkiem zagranicznym może być osoba fizyczna lub prawna innego państwa, będący 

członkiem organizacji zagranicznych o podobnym zakresie działania, bądź zawodowo 
związana z branżą pogrzebowa.  

2. Członka zagranicznego przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez 
kandydata. 
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3. Członek zagraniczny ma prawo o obowiązki takie jak członek wspierający. 
 

§ 9 
 

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia. 
Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu. 

2. Członek honorowy posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z tym, że zwolniony jest 
od płacenia składek członkowskich. 

 
§ 10 

 
1. Członek zwyczajny ma prawo: 

a. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, 
b. udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, 
c. korzystać z pomocy, porad i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych 

Statutem i programami działalności, 
d. posługiwać się przedmiotami symbolizującymi przynależność do Stowarzyszenia. 

2. Członek Stowarzyszenia jest obowiązany: 
a. przestrzegać postanowień Statutu, Kodeksu Etyki, regulaminów i uchwał władz 

Stowarzyszenia, 
b. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych i brać aktywny udział w 

pracach Stowarzyszenia oraz propagowaniu jego celów i osiągnięć, 
c. regularnie opłacać składki członkowskie. 

 
§ 11 

 
Kandydat na członka zwyczajnego, wspierającego i zagranicznego winien odznaczać się 
solidnością i renomą. 

 
§ 12 

 
1. Członkostwo zwyczajne, wspierającego, zagraniczne, ustaje w razie: 

a. dobrowolnej rezygnacji członka, 
b. skreślenia przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za 

okres przekraczający 6 miesięcy, 
c. wykluczenia przez Komisję Etyki z powodu rażącego naruszenia Statutu, Kodeksu 

Etyki, postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia, 
d. śmierci członka będącego osobą fizyczną, likwidacji albo ustania bytu jednostki 

organizacyjnej będącej członkiem wspierającym, 
e. wykluczenia ze Stowarzyszenia przez Komisję Etyki w wyniku prawomocnego 

orzeczenia sądu powszechnego wobec członka środka karnego w postaci 
pozbawienia praw publicznych. 

1a. Członkostwo honorowe, ustaje w przypadkach wymienionych w § 12pkt. 1 lit. a, c, d, e. 
2. Od uchwały w przedmiocie przyjęcia, odmowy przyjęcia, wykluczenia lub skreślenia członka 

przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, którego 
decyzja jest ostateczna. 

a) Odwołanie wnosi się do Zarządu Stowarzyszenia w formie pisemnej w terminie 14 
dni od dnia otrzymania informacji o treści decyzji. 

b) Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do umieszczenia w porządku obrad 
najbliższego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego rozstrzygnięcia odwołania, 
a w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia odwołanie wraz ze swoim 
stanowiskiem. 

3. Osoby, które zostały wykluczone lub skreślone, mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie do 
Stowarzyszenia, jednak nie wcześniej niż po upływie jednego roku od daty skreślenia lub 
końca okresu wykluczenia. W celu ponownego przyjęcia do Stowarzyszenia taka osoba 
ponownie składa deklarację członkowską oraz przechodzi procedurę przyjęcia, o której 
mowa w § 6 ust. 2. 

4. Osoby, które zostały wykluczone ze Stowarzyszenia, w przypadku określonym w ust. 1 pkt e, 
mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie po upływie okresu kary orzeczonej prawomocnym 
orzeczeniem sądu powszechnego. 
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ROZDZIAŁ IV 
 

Kadencja i podejmowanie uchwał 
 

§ 13 
 

1. Wspólna kadencja członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Etyki Stowarzyszenia 
trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. 

2. Uchwały wszystkich władz podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 
głosów, z udziałem co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile dalsze 
przepisy nie stanowią inaczej. Uchwały są podejmowane w głosowaniu tajnym, o ile zażąda 
tego co najmniej 1/4 osób obecnych i uprawnionych do głosowania. 

3. W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu, Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej lub Przewodniczącego Komisji Etyki ich obowiązki do końca kadencji 
pełni wybrany przez organy statutowe zastępca. 

4. W razie zmniejszenia się stałego składu osobowego któregokolwiek organu władzy 
Stowarzyszenia, jego skład może ulec uzupełnieniu w drodze powołania osób, które w 
wyborach tych władz uzyskały kolejno największą liczbę głosów. Liczba dokooptowanych 
członków nie może przekroczyć 1/2 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru. 

5. W przypadku nienależytego wykonywania swoich obowiązków, członek władz 
Stowarzyszenia może być odwołany przed upływem kadencji przez organ, który go powołał. 

 
ROZDZIAŁ V 

 
Struktura organizacyjna 

 
§ 14 

 
1. Organami Stowarzyszenia są: 

a. Walne Zgromadzenia Członków, 
b. Zarząd, 
c. Komisja Rewizyjna, 
d. Komisja Etyki. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Etyki nie mogą być jednocześnie członkami 
Zarządu. 

3. Wybory do organów Stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt b, c i d, dokonywane są w 
głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka władz 
następuje także w głosowaniu tajnym. 

4. Do organów Stowarzyszenia wchodzą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę 
oddanych głosów. W przypadku niemożności wyłonienia zwycięzcy z powodu równej liczby 
zdobytych głosów, dodatkowe głosowanie przeprowadza się jedynie wśród tych kandydatów, 
którzy zdobyli równą liczbę głosów. 

5. Każdy organ w Stowarzyszeniu uchwala własny regulamin zwykłą większością głosów w 
obecności co najmniej połowy członków danego organu, pod warunkiem prawidłowego 
zawiadomienia o zebraniu. 

6. Regulaminy Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki podlegają zatwierdzeniu przez 
Walne Zgromadzenie Członków.   

 
Walne Zgromadzenie Członków 

 
§ 15 

 
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków zwoływane przez 

Zarząd. 
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
 

§ 16 
 
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia należy w szczególności: 
1. uchwalenie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia, 
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu  
3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz podejmowanie uchwały w 

sprawie podziału zysku lub pokrycia straty, 
4. rozpatrywanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki, 
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5. rozpatrywanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi po zakończeniu każdego roku 
obrachunkowego - na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

6. wybór Prezesa Zarządu i pozostałych członków władz Stowarzyszenia, 
7. uchwalenie ordynacji wyborczej, 
8. uchwalenie wytycznych do działalności finansowej Stowarzyszenia na okres kadencji, 
9. rozpatrywanie odwołań od decyzji i orzeczeń organów Stowarzyszenia, 

10. podejmowanie uchwał o zmianie Statutu, 
11. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 
12. podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach włączonych do porządku obrad 

Zgromadzenia. 
 

§ 17 
 

W Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia udział biorą: 
1. z głosem stanowiącym: członkowie zwyczajni i honorowi, 
2. z głosem doradczym: członkowie: wspierający, zagraniczni oraz zaproszeni goście. 
 

§ 18 
 

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Stowarzyszenia może być zwołane z inicjatywy Zarządu, 
Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia jest zwoływanie przez Zarząd w 
terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku oraz obraduje i podejmuje decyzje w 
sprawach, dla których zostało zwołane. 

 
§ 19 

 
1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd. 
2.  Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się z pomocą listów poleconych wysłanych do 

członków Stowarzyszenia co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia pod 
adres podany przez członka. Zamiast listu poleconego, zawiadomienie może być dokonane 
poprzez bezpośrednie wręczenie zawiadomienia członkowi albo poprzez wysłanie 
zawiadomienia członkowi drogą elektroniczną lub faksem.  

3.  W zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia oraz 
szczegółowy porządek obrad. 

4.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie sześciu miesięcy po upływie 
każdego roku obrotowego. 

5.  Członkowie Stowarzyszenia biorący udział w obradach Walnego Zgromadzenia podpisują 
listę obecności, która jest wyłożona przez cały czas trwania obrad Zgromadzenia. 

6.  Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Stowarzyszenia, jego zastępca lub osoba 
wskazana przez Prezesa Zarządu, a w braku takiej osoby, osoba najstarsza stażem w 
Stowarzyszeniu, a następnie spośród osób uprawnionych do głosowania wybierany jest 
Przewodniczący obrad Zgromadzenia. Przewodniczący kieruje przebiegiem Zgromadzenia, 
czuwa nad jego przebiegiem i udziela głosu. 

7.  Przebieg Zgromadzenia jest protokołowany przez Protokólanta Zgromadzenia, wybieranego 
przez Zgromadzenie. Po sporządzeniu protokołu jest on podpisywany przez Protokólanta 
Zgromadzenia oraz Przewodniczącego Zgromadzenia. 

8.  W celu ułatwienia liczenia głosów oraz usprawnienia obrad Zgromadzenia Walne 
Zgromadzenie może decydować o wyborze Komisji Skrutacyjnej, na wniosek 
Przewodniczącego Zgromadzenia. Komisja składa się z co najmniej 3 członków wybieranych 
przez Walne Zgromadzenie.  

9. Walne Zgromadzenie Członków może odbyć się w tzw. drugim terminie tego samego dnia, 
30 minut później, jeśli nie będzie połowy osób uprawnionych do głosowania. Uchwały w 
drugim terminie podejmowane są większością głosów bez względu na liczbę członków 
uprawnionych do głosowania. 

 
Zarząd 

 
§ 20 

 
1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami 

Członków. 
2. Zasady działania Zarządu określa regulamin. 
3. Zarząd składa się z 5 - 7 członków, w tym Prezesa, 2 Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika. 
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4. Członkowie Zarządu są powoływani spośród członków Stowarzyszenia. 
5. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu Stowarzyszenia 
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał i mogą 

odbywać się za pośrednictwem środków telekomunikacyjnych, w szczególności 
telekonferencji. 

 
§ 21 

 
Do Zarządu należy: 
1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami 

Walnego Zgromadzenia Członków, 
3. wytyczanie szczegółowych kierunków działalności i uchwalanie okresowych planów 

działalności Stowarzyszenia, w tym preliminarza i budżetu, 
4. sporządzanie bilansu i sprawozdań finansowych, 
5. ukonstytuowanie Zarządu spośród wybranych członków, 
6. występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia Członków o nadanie lub pozbawienie 

członkostwa honorowego, 
7. prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia, 
8. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 
9. podejmowanie uchwał o nabywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Stowarzyszenia, 

10. powoływanie agend prowadzących działalność gospodarczą, 
11. nadawanie członkom dyplomów Stowarzyszenia, występowanie do Walnego Zgromadzenia 

o nadanie odznaki honorowego członka, podejmowanie uchwał o przynależności do innych 
organizacji oraz występowanie o przyznanie odznaczeń i nagród państwowych, 

12. ustalanie wysokości składek członkowskich. 
13. Powoływanie sekcji problemowych. 

 
§ 22 

 
1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia 

oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w jego imieniu uprawniony jest Prezes lub 
upoważniony przez niego Wiceprezes. 

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa, Wiceprezesa lub 
innego upoważnionego członka Zarządu. 

3. Do prowadzenia spraw Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia może zatrudniać 
pracowników i tworzyć biuro. 

4. Pracami Biura Zarządu kieruje Prezes Stowarzyszenia 
5. Organizację Biura określa Zarząd Stowarzyszenia w regulaminie. 
 

Komisja Rewizyjna 
 

§ 23 
 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia. 
2. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin, 
3. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń 

kontroli i żądania wyjaśnień, a w uzasadnionych przypadkach – prawo wnioskowania do 
Walnego Zgromadzenia Członków o uchylenie uchwały Zarządu, 

4. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego, 
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza,  

5. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 
1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, 
2. składanie sprawozdań, uwag i zaleceń pokontrolnych Walnemu Zgromadzeniu 

Członków, 
3. wnioskowanie o przyjęcie sprawozdań Zarządu i udzielenie absolutorium dla Zarządu 

oraz pozbawienie członkostwa honorowego. 
6. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim 

stowarzyszenie reprezentuje członek komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu. 
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Komisja Etyki 
 

§ 24 
 

1. Komisja Etyki jest organem Stowarzyszenia, którego zadaniem jest dbanie o przestrzeganie 
Kodeksu Etyki, rozpatrywanie spraw związanych z naruszeniem Statutu, Kodeksu Etyki, 
postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia, rozstrzyganie sporów związanych z 
przestrzeganiem etyki zawodowej, obowiązującej w Stowarzyszeniu, oraz sporów pomiędzy 
członkami Stowarzyszenia. 

1a. Zasady i tryb działania Komisji Etyki określa regulamin, 
2. Komisja Etyki składa się z 3 członków. Ze swego składu wybiera Przewodniczącego, 

Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji.  
3. Od wszelkich orzeczeń i decyzji Komisji Etyki przysługuje odwołanie tym osobom, których 

dane orzeczenie czy decyzja dotyczy. Odwołanie wnoszone jest do Walnego Zgromadzenia 
Członków. Prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków od decyzji Komisji 
Etyki przysługuje też w każdym przypadku Zarządowi Stowarzyszenia. Odwołanie wnosi się 
na ręce Przewodniczącego Komisji w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia czy 
decyzji. Przewodniczący referuje sprawę Walnemu Zgromadzeniu oraz przedstawia 
stanowisko Komisji w tej sprawie. Decyzja Walnego Zgromadzenia Członków jest 
ostateczna. 

4. Rozstrzygnięcia Komisji Etyki w sprawach związanych z przestrzeganiem etyki zawodowej 
zapadają w postaci uchwały. 

5. Komisja Etyki może nakładać następujące kary: 
a. upomnienie, 
b. naganę, 
c. okresowe zawieszenie w prawach członka maksymalnie na 3 miesiące, 
d. wykluczenia ze Stowarzyszenia  

 
ROZDZIAŁ VI 

 
Majątek i fundusze Stowarzyszenia 

 
§ 25 

 
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 
 

§ 26 
 

1. Majątek i fundusze Stowarzyszenia powstają z: 
a. składek członkowskich, 
b. dochodów z działalności gospodarczej, 
c. dotacji, darowizn, odpisów i zapisów, 
d. dywidend, dochodów z majątku Stowarzyszenia. 

 
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 
§ 27 

 
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 

2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym 
terminie i większością 2/3 głosów - bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie. 
Propozycje zmiany Statutu i rozwiązania się Stowarzyszenia muszą być zamieszczone w 
proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

2. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga dwóch Walnych Zgromadzeń Członków zwołanych w 
odstępie co najmniej 3 miesięcy. Uchwały obydwu Zgromadzeń zapadają większością 2/3 
głosów w obecności przynajmniej 2/3 ogólnej liczby członków. 

3. Przeznaczenie majątku likwidowanego Stowarzyszenia określa uchwała Walnego 
Zgromadzenia Członków o likwidacji Stowarzyszenia. 

 
§ 28 

 
Statut przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia w dniu 9 czerwca 2017 r. 


