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STATUT 
MODERN JU-JITSU POLSKA  

 
 

Rozdział l 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

1. Modern Ju-Jitsu Polska zwana dalej "Stowarzyszeniem" posiada osobowość prawną        
i działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach z uwzględnieniem właściwych 
przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, innych 
przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu. 

2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. Stowarzyszenie może używać nazwy 
skróconej MJJP. 

3. W kontaktach międzynarodowych Stowarzyszenie używa nazwy w języku angielskim: 
Modern Ju-Jitsu Poland. 

  
§ 2 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miejscowość Radłów, gmina Raszków, powiat   

Ostrów Wielkopolski, województwo wielkopolskie. 
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza 

granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 
 

§ 3 
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Przy czym             
w szczególnie uzasadnionych przypadkach do prowadzenia swych spraw może zatrudniać 
osoby zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

§ 4 
Stowarzyszenie może używać swych odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 

§ 5 
Stowarzyszenie posiada godło: godłem tym są stylizowane postacie w trakcie 
wykonywania rzutu na tle konturów granic Rzeczypospolitej Polskiej wypełnionych tłem 
w kolorze biało- czerwonym. 
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§ 6 

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym 
samym lub podobnym profilu działania. 

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich 
decyduje Zarząd Stowarzyszenia. 
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Rozdział II 
CELE l SPOSOBY DZIAŁANIA 

 
§ 7 

Celem Stowarzyszenia jest:  
1) dążenie do powszechnego rozwoju i popularyzacji: 

a) sztuk i sportów walki, a w szczególności: Modern Ju-Jitsu, Combat Modern Ju-
Jitsu, Ju-Jitsu, Ju-Jitsu sportowego, samoobrony, walki wręcz, technik samoobrony i 
interwencji opracowanych na potrzeby służb mundurowych i wojska, 
b) strzelectwa sportowego pneumatycznego, kulowego i śrutowego ( w tym 
prowadzenie strzelań z broni z centralnym zapłonem, z bocznym zapłonem, z broni 
pneumatycznej), 

2) propagowanie, organizowanie i stwarzanie odpowiednich warunków dla rozwoju                    
i popularyzacji tych sztuk i sportów walki z uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz 
osób niepełnosprawnych, 

3) wspieranie działalności na rzecz zainicjowania procesu zmian cywilizacyjnych             
i kulturowych tworzących ludziom warunki do ich rozwoju intelektualnego, 
zawodowego i kulturalnego ze szczególnym uwzględnieniem kultury fizycznej, 

4) popularyzacja kultury fizycznej, 
5) organizowanie życia koleżeńskiego. 

 
§ 8 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności 
pożytku publicznego poprzez: 

1) organizowanie, rozwijanie, popularyzowanie działalności statutowej 
Stowarzyszenia wśród jej członków i ogółu społeczeństwa, 

2) propagowanie, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 
3) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, 
4) zabezpieczanie warunków do właściwego wypełniania zadań merytoryczno-

szkoleniowych oraz realizacji współzawodnictwa sportowego i form pokazowych, 
5) opracowywanie planów i kierunków szkolenia, 
6) publikowanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych, 
7) czuwanie nad należytym poziomem etycznym członków, 
8) reprezentowanie oraz obrona interesów swoich członków wobec władz wszystkich 

stopni, 
9) nawiązywanie kontaktów międzyorganizacyjnych, 

10) nadawanie uprawnień wynikających z działalności merytorycznej Stowarzyszenia,   
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    w tym nadawanie i weryfikacja stopni szkoleniowych i mistrzowskich w sztukach  
    walki, 

11) organizowanie wszelkiego rodzaju działalności szkoleniowej, naukowej i   
      wydawniczej, w tym wydawanie książek, 
12) sprawowanie nadzoru nad działalnością merytoryczną członków, 
13) organizacja i przeprowadzanie zawodów oraz innych imprez sportowo-rekreacyjno-
widowiskowych (pokazy, festyny, itp.) i uczestniczenie w imprezach organizowanych 
przez inne organizacje w kraju i za granicą, 
14) organizowanie seminariów, obozów i zgrupowań rekreacyjnych, szkoleniowych i 

rekreacyjno-szkoleniowych,  
15) wspomaganie organizacji działających na rzecz kultury fizycznej. 



 

STATUT MODERN JU-JITSU POLSKA Strona 5 
 

Rozdział III 
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA l OBOWIĄZKI 

 
§ 9 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 
1. Osobą fizyczną może być obywatel Rzeczpospolitej Polskiej lub obywatel innego 

państwa. 
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia. 
 

§ 10 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
1) członków zwyczajnych, 
2) kandydatów na członków zwyczajnych, 
3) członków wspierających, 
4) członków honorowych. 

§ 11 
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która: 

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw 
publicznych, 

2) akceptuje statutowe cele Stowarzyszenia, 
3) złożyła pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, 
4) posiada stopień w Modern Ju-Jitsu nadany lub zatwierdzony przez odpowiednie 

władze Stowarzyszenia, 
5) ma opłacone wpisowe i składkę roczną Stowarzyszenia. 

2. Kandydatem na członka zwyczajnego może być osoba fizyczna, która złożyła pisemną 
deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia i opłaciła wpisowe oraz składkę roczną 
Stowarzyszenia. 

3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana 
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub 
rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 

4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w 
rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla 
Stowarzyszenia. 

5. Członków zwyczajnych, kandydatów na członków zwyczajnych, członków wspierających 
przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji, nie później niż 
w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia deklaracji. 

6. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków,  
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na wniosek Zarządu. 
§ 12 

1. Członek zwyczajny ma prawo do: 
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, 
2) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. 

organizowanych przez władze Stowarzyszenia, 
3) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia, 
4) korzystanie z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia, 
5) noszenia odznaki organizacyjnej, 
6) zaskarżania, do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu Stowarzyszenia  

o skreślaniu z listy członków lub o wykluczaniu ze Stowarzyszenia. 
2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do: 

1) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia, 
2) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia, 
3) przestrzegania etyki zawodowej, 
4) regularnego opłacania świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu, 
5) uczestniczenia w zebraniach Walnego Zebrania Członków. 

3. Kandydat na członka zwyczajnego po opłaceniu składki rocznej ma takie same prawa      
i obowiązki jak członek zwyczajny, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego 
oraz obowiązku uczestniczenia w zebraniach Walnego Zebrania Członków. 

 
§ 13 

1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, 
posiada prawa określone w § 12 ust.1 pkt. 2-6. 

2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział - z głosem doradczym –             
w statutowych zebraniach Stowarzyszenia. 

3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się                         
z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz 
Stowarzyszenia. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek 
członkowskich. 

§ 14 
1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek: 

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie 
Zarządowi, po  uprzednim uregulowaniu zobowiązań, 

2) śmierci lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, 
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania ze spłatą 
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zobowiązań przez okres 6 miesięcy, 
4) stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania 

postanowień, uchwał i regulaminów, zasad etyki, 
5) braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia, 
6) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, 

orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych, 
7) pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, 

która członkostwo nadała. 
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 4 i 5 orzeka Zarząd, który zobowiązany jest 

zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub 
wykluczenia. 

3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady 
określone w ust. 2. 

4. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu 
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty 
doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym 
Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 
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Rozdział IV 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

 
§ 15 

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

§ 16 
1. Kadencja wszystkich władz stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się                 

w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje 
spośród członków zwyczajnych. 

2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić przez 
następne kadencje bez ograniczeń. 

3. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w 
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy 
ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Zgromadzeni mogą uchwalić 
głosowanie tajne. 

4. W przypadku równego rozłożenia głosów, decyduje głos Prezesa. 
 

§ 17 
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie 
kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród pozostałych członków 
zwyczajnych Stowarzyszenia.  
 

Walne Zebranie Członków 
 

§ 18 
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział wyłącznie członkowie zwyczajni. 
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków wiadomością SMS 

lub e-mail, co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. 
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności: 

1) w pierwszym terminie - liczby członków określonej w § 16 ust.3, 
2) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 3 godz. później od 

pierwszego terminu - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. 
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§ 19 
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne oraz sprawozdawcze 

lub sprawozdawczo-wyborcze. 
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo – 

wyborcze w terminie określonym w § 16 ust.1. 
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący                      

i protokolant. 
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach. 
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 

1) z własnej inicjatywy, 
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 
3) na umotywowane żądanie, co najmniej 1/2 członków zwyczajnych. 

7. W przypadkach określonych w ust. 6 pkt. 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 
winno być zwołane nie później niż w ciągu 15 dni od daty przedstawienia (złożenia) 
odpowiedniego wniosku (żądania) Zarządowi. 

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla 
których zostało zwołane. 

 
§ 20 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 
1) określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia, 
2) uchwalanie Statutu i jego zmian, 
3) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia, 
4) uchwalanie budżetu, 
5) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia, 
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 
7) ustalanie i uchwalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich oraz innych 

świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń, 
8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia 

lub jego władze, 
9) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu, 
10) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego, 
11) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego 

majątku, podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady. 
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Zarząd 
 

§ 21 
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami 

Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność 
przed Walnym Zebraniem Członków. 

2. Zarząd składa się od 1 do 3 członków, w tym:  Prezesa, oraz w zależności od potrzeb 
Wiceprezesa, Sekretarza Zarządu. Ponadto w skład Zarządu z racji pełnionej funkcji 
wchodzi Dyrektor Techniczny. Funkcja ta może być pełniona równolegle z innymi 
funkcjami w Zarządzie. 

3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem Sądu za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje. 
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w 

roku. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes. 
 

§ 22 
Do zakresu działania Zarządu należy: 

1) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków, 
2) określanie szczegółowych kierunków działania, 
3) ustalanie budżetu i preliminarzy, 
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 
5) uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie, 
6) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego                 

i ruchomego, 
7) powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań, 
8) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 
9) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich: 

a) przyjmowanie, skreślanie oraz zawieszanie w prawach członków, 
b) rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień 

statutu, 
c) rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami, a władzami 

Stowarzyszenia. 
10) prowadzenie dokumentacji członkowskiej, 
11) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego 

Stowarzyszenia, 
12) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 
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Komisja Rewizyjna 
 

§ 23 
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli 

nad jego działalnością. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków, w tym: Przewodniczącego. 
3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem 

Sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 
skarbowe. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać            
z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku 
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. 

5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę bieżących potrzeb, nie rzadziej 
jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący. 

 
§ 24 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 
1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, 
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli  

i lustracji, 
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie 

stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,          
a także prawo żądania zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu, 

4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd,                
w terminie lub trybie ustalonym statutem, 

5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę 
udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia, 

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 
 

§ 25 
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym,                  

w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych 
funkcji we władzach Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie i w zgodzie ze statutem Stowarzyszenia. 
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§ 26 
W przypadkach określonych w § 24 Walne Zebranie Członków winno być zwołane             
w terminie nie dłuższym niż 15 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie (posiedzenie) 
Zarządu nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia żądania. 
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Rozdział V 
MAJĄTEK l FUNDUSZE 

 
§ 27 

1.  Dochody Stowarzyszenia w całości przeznaczane są wyłącznie na działalność 
Statutową. 
2. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze, 
udziały, akcje, obligacje oraz inne papiery wartościowe, wartości niematerialne 
i prawne. 
 

§ 28 
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są wpływy z: 

1) opłat wpisowego, składek członkowskich oraz innych opłat ustalonych 
przez Zarząd, 

2) dochodów z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub 
będących w użytkowaniu Stowarzyszenia, 

3) dotacji, subwencji i grantów, 
4) darowizn, spadków, zapisów i środków pochodzących z ofiarności 

publicznej, 
5) odpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie określonym 

niniejszym Statutem, a w szczególności: 
a) szkoleń z zakresu samoobrony, walki wręcz, technik interwencyjnych, 
b) szkoleń z zakresu wyszkolenia strzeleckiego, w tym strzelectwa 

sportowego pneumatycznego, kulowego i śrutowego, 
c) organizacji i przeprowadzania zawodów sportowych oraz innych 

imprez sportowo – rekreacyjno – widowiskowych, w tym pokazów, 
pikników, festynów itp., 

d) organizacji i przeprowadzania egzaminów, seminariów, obozów, 
zgrupowań rekreacyjnych, szkoleniowych i rekreacyjno – 
szkoleniowych, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, 

e) publikacji materiałów informacyjnych i szkoleniowych, w tym książek 
z zakresu samoobrony i technik interwencyjnych. 

2. Środki pieniężne, niezależne od źródeł ich pochodzenia, przechowywane są 
na koncie bankowym Stowarzyszenia. 

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane wg zasad określonych przez 
Zarząd. 
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4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
§ 29 

1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw       
i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest podpis Prezesa. 

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa. 
  

§ 30 
1. Stowarzyszenie nie może podejmować działań polegających na: 

a) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem 
Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub 
pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów lub 
pracowników pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 
albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych 
dalej „osobami bliskimi” 

b) przekazywaniu majątku Stowarzyszenia na rzecz ich 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) wykorzystywaniu majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków 
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż 
w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio 
wynika z celu statutowego, 

d) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 
członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz 
ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub 
po cenach wyższych niż rynkowe. 
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Rozdział VI 
ZMIANA STATUTU l ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

 
§ 31 

 
1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu 

Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej 
większości głosów - 2/3, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych 
do głosowania. 

2. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą 
być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy 
te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do 
zawiadomienia określonego w § 18 ust. 3 należy załączyć projekt stosownych 
uchwał. 

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie 
Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji, wybiera likwidatora 
oraz określa przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 

4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, 
nieuregulowanych w Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (JTU Dz. U. z 2020 
r. poz. 2261). 

 
 
 
Nowelizację Statutu przyjęto uchwałą w dniu 1 sierpnia 2022 roku. 


