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ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
 

§1. 
[Nazwa] 

 

Stowarzyszenie nosi nazwę „Saski 2018” i zwane jest w dalszej części niniejszego 

Statutu Stowarzyszeniem. 

 

 
§2. 

[Podstawa prawna] 
 

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o 

stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku, nr 79, poz.855) oraz niniejszego 

Statutu. 

  

 

§3. 
[Osobowość prawna, siedziba, zakres terytorialny działania] 

  

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.  

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa. 

3. Stowarzyszenie działa na obszarze m.st. Warszawy a w celu realizacji celów 

statutowych również na obszarze całej Polski. Ponadto, dla realizacji swoich celów 

statutowych, Stowarzyszenie może działać poza granicami państwa polskiego.  

4. Stowarzyszenie, realizując cele statutowe, współpracuje z innymi organizacjami tak 

krajowymi jak i zagranicznymi oraz wszelkimi innymi jednostkami organizacyjnymi. 

Stowarzyszenie może być również członkiem innych organizacji o ile nie jest to 

sprzeczne ze Statutem Stowarzyszenia i nie ogranicza jego autonomii.  

5. Znak graficzny będący symbolem Stowarzyszenia zatwierdza uchwała Walnego 

Zebrania. 

6. Nazwa i symbol Stowarzyszenia podlegają ochronie prawnej. 

7. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.  

 

 

§4. 
[Działalność Stowarzyszenia] 

 

Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie 

może powierzać prowadzenie swych spraw osobom fizycznymi i prawnym na podstawie 

umów cywilnoprawnych. 
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ROZDZIAŁ II 
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

 

 

§5. 
[Cele statutowe] 

 

1. Celem Stowarzyszenia jest doprowadzenie do odbudowy na rok 2018, będący 

100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, Pałacu Saskiego w 

Warszawie oraz, w miarę możliwości, zagospodarowania placu Piłsudskiego w 

Warszawie, w sposób, który połączy odbudowę innych historycznych budynków 

z potrzebami nowoczesnego miasta.  

2. Ponadto do celów Stowarzyszenia należy: 

a) nagłaśnianie kwestii odbudowy Pałacu Saskiego w mediach, 

b) poszukiwanie, dla m.st. Warszawy lub Skarbu Państwa, źródeł finansowania 

odbudowy Pałacu Saskiego i zagospodarowania placu Piłsudskiego wszelkimi 

sposobami dozwolonymi prawem,  

c) wypracowywanie rozwiązań,  które doprowadzą do odbudowy Pałacu Saskiego, 

d) propagowanie odbudowy Pałacu Saskiego w kraju i poza jego granicami, 

e) kształtowanie świadomości historycznej wśród mieszkańców m.st. Warszawy 

oraz całej Polski o przedwojennym wyglądzie Pałacu Saskiego, jego funkcji, 

historii i roli, jaką pełnił w codziennym życiu mieszkańców stolicy Polski, 

f) pobudzanie wśród mieszkańców m.st. Warszawy zainteresowania przedwojenną 

historią Warszawy,  

g) popularyzacja idei odbudowy Pałacu Saskiego przed wszystkimi podmiotami i 

instytucjami, tak polskimi jak zagranicznymi, które mogą przyczynić się, 

finansowo lub w inny sposób, do odbudowy Pałacu Saskiego, 

h) działalność kulturalna związana z historią oraz architekturą Warszawy, 

i) integracja środowisk związanych z historią Warszawy oraz z architekturą 

współczesnej Warszawy i wzajemne wspieranie, celem wspólnego, skutecznego 

działania, 

j) działalność naukowa dotycząca historii Pałacu Saskiego, jego miejsca w 

Warszawie oraz okoliczności jego zburzenia jak również idei odbudowy 

zabytków zniszczonych w nadzwyczajnych okolicznościach wojennych, 

k) organizacja dyskusji publicznych dotyczących możliwości zagospodarowania 

placu Piłsudskiego i jego okolic. 

3. Cele statutowe realizowane są na rzecz całego społeczeństwa polskiego. 

 

 

§6. 
[Sposoby realizacji celów statutowych] 

 

1. Cele statutowe realizowane są poprzez: 

a) prowadzenie strony internetowej zawierającej, m.in. informacje o Pałacu Saskim i 

placu Piłsudskiego, planach dotyczących odbudowy Pałacu Saskiego i  innych 

rekonstrukcjach zabytków historycznych jak również o sposobach 

współczesnych rekonstrukcji historycznych i możliwych źródłach ich 

finansowania, 
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b) prowadzenie działań i kampanii na rzecz odbudowy Pałacu Saskiego oraz  

zagospodarowania placu Piłsudskiego w Warszawie, 

c) organizację i uczestnictwo w spotkaniach, seminariach, dyskusjach, komisjach 

dialogu społecznego, warsztatach, prelekcjach, wystawach, wycieczkach, 

przedstawiających ideę odbudowy Pałacu Saskiego i innych historycznych 

budynków na placu Piłsudskiego, 

d) uczestniczenie w negocjacjach pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w 

odbudowę Pałacu Saskiego, w tym dotyczących budowy na placu Piłsudskiego 

innych obiektów budowlanych, nie będących rekonstrukcją historyczną, 

e) występowanie na prawach strony reprezentującej interes społeczny oraz interes 

prawny uzasadniony celami statutowymi w postępowaniach administracyjnych, 

procedurach związanych z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego oraz postępowaniach sądowych, związanych z jakimikolwiek 

inwestycjami, publicznymi lub prywatnymi w rejonie placu Piłsudskiego, Osi 

Saskiej, ul. Królewskiej i Ogrodu Saskiego, 

f) opiniowanie planów, projektów, decyzji i uchwał organów administracji 

państwowej i samorządowej, związanych z jakimikolwiek inwestycjami, 

publicznymi lub prywatnymi w rejonie placu Piłsudskiego, Osi Saskiej, ul. 

Królewskiej i Ogrodu Saskiego, 

g) opiniowanie projektów rozporządzeń i ustaw mogących mieć wpływ na 

odbudowę Pałacu Saskiego, zagospodarowanie placu Piłsudskiego, Osi Saskiej, ul. 

Królewskiej i Ogrodu Saskiego,  

h) przeprowadzanie, zlecanie i przedstawianie niezależnych opracowań, raportów, 

badań, analiz, ocen i zaleceń wraz ze składaniem wniosków i postulatów w 

sprawach z zakresu celów statutowych Stowarzyszenia, 

i) współpracę z innymi stowarzyszeniami, fundacjami, instytutami, instytucjami, 

organizacjami pożytku publicznego,  

j) współpracę z mediami (środkami masowego przekazu), 

k) współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej wszystkich 

szczebli, 

l) prowadzenie działalności wydawniczej, 

m) udział w komisjach konkursowych powoływanych przez organy administracji 

publicznej ogłaszające otwarte konkursy, 

n) udział w inicjatywach lokalnych, związanych z Pałacem Saskim lub jego 

otoczeniem, 

o) organizowanie zbiórek, funduszy, sprzedaż cegiełek, angażowanie kapitału 

prywatnego oraz wszelka inna działalność zmierzająca do pozyskania 

finansowania odbudowy Pałacu Saskiego i innych budynków historycznych na 

placu Piłsudskiego lub w jego otoczeniu. 

2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Cały dochód 

Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów statutowych.  
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ROZDZIAŁ III 
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

 

§7. 
[Członkowie Stowarzyszenia] 

 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna 

może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a) zwyczajnych, 

b) wspierających, 

c) honorowych. 

§8. 
[Członkowie zwyczajni] 

 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która 

ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie została 

pozbawiona praw publicznych i popiera cele statutowe Stowarzyszenia. 

2. Kandydat na członka zwyczajnego Stowarzyszenia:  

a) składa do Zarządu, na piśmie lub pocztą elektroniczną, formularz zgłoszeniowy, 

b) przez okres do 3 miesięcy od dnia złożenia formularza zgłoszeniowego 

uczestniczy w działalności Stowarzyszenia w zakresie według uznania Zarządu, 

wykazując się zaangażowaniem w realizację celów statutowych Stowarzyszenia, 

c) po zakończeniu okresu próbnego składa Zarządowi pisemne oświadczenie o 

zapoznaniu się ze Statutem i chęci przystąpienia do Stowarzyszenia, wskazując w 

nim imię i nazwisko dwóch członków Stowarzyszenia, którzy rekomendują 

kandydata na członka zwyczajnego. 

3. W terminie najpóźniej miesiąca od otrzymania oświadczenia, o którym mowa 

powyżej, Zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu lub odmowie przyjęcia 

kandydata na członka zwyczajnego Stowarzyszenia. Uchwała o odmowie 

przyjęcia wymaga uzasadnienia.  

 

§9. 
[Prawa i obowiązki członka zwyczajnego] 

 

1. Członkowie zwyczajni mają prawo: 

a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, 

b) wykonywać prawo głosu na Walnym Zebraniu, 

c) uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, 

d) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia, 

e) uczestniczyć w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia, 

2. Do obowiązków członka zwyczajnego należy: 

a) przestrzeganie postanowień Statutu, uchwał organów Stowarzyszenia i innych 

przepisów prawa regulujących działalność Stowarzyszenia, 

b) czynne i aktywne uczestniczenie w realizacji celów statutowych jak również w 

bieżących pracach na rzecz Stowarzyszenia, 

c) terminowe płacenie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia oraz innych 

świadczeń uchwalonych przez Walne Zebranie lub przez Zarząd. 
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§10. 
[Członkowie wspierający oraz członkowie honorowi] 

 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która 

ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw 

obywatelskich a także osobaprawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub 

merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. 

2. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnego oświadczenia na 

podstawie uchwały Zarządu. §8 pkt 3 stosuje się odpowiednio. 

3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła 

wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub znacząco przyczyniła 

się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 

4. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek 

Zarządu. 

5. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa 

wyborczego, mogą jednak brać udział w działalności Stowarzyszenia z głosem 

doradczym. Poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 

6. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych 

świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

7. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 

 

 

§11. 
[Ustanie członkostwa] 

 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

a) dobrowolnego wystąpienia, złożonego Zarządowi na piśmie lub pocztą 

elektroniczną, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań względem 

Stowarzyszenia, 

b) wykluczenia przez Zarząd: 

- z powodu łamania postanowień Statutu lub nieprzestrzegania uchwał władz 

Stowarzyszenia, 

- z powodu notorycznego braku działania w pracach Stowarzyszenia, 

- z powodu nie płacenia składek za okres co najmniej pół roku. 

c) skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo z winy umyślnej, 

d) śmierci członka lub ograniczenia w zdolnościach do czynności prawnych lub 

utraty praw publicznych oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne, 

e) rozwiązania Stowarzyszenia.  

2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub 

pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego 

Zebrania.  

3. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem Zarządu, na piśmie lub pocztą 

elektroniczną w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu. Uchwała 

Walnego Zebrania jest ostateczna z chwilą jej podjęcia.   
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ROZDZIAŁ IV 
WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 
 

§12. 
[Podział Władz Stowarzyszenia] 

 
1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie, 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna. 

2. Członkostwa w Zarządzie nie można jednocześnie łączyć z członkostwem w 

Komisji Rewizyjnej. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można jednocześnie 

łączyć z członkostwem w Zarządzie. Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie 

ze stosunkiem pracy lub ze świadczeniem usług lub wykonywaniem 

jakiejkolwiek działalności odpłatnej na rzecz Stowarzyszenia na podstawie 

jakiegokolwiek stosunku cywilnoprawnego.  

3. Członkiem Komisji Rewizyjnej lub Zarządu nie mogą być osoby pozostające z 

członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia w związku małżeńskim, w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia.  

 

§13. 
[Zwyczajne Walne Zebranie] 

 

1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd, co pół roku, zawiadamiając członków 

pisemnie lub pocztą elektroniczną, na adres e-mail podany w deklaracji 

członkowskiej, o jego terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej 14 dni 

przed terminem Walnego Zebrania.  

2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 

co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie a w drugim 

terminie bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia,  z 

zastrzeżeniem §22 niniejszego Statutu.  

3. Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

a) uchwalanie Statutu i jego zmian, 

b) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

c) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz 

rozpatrywanie i podejmowanie uchwał o absolutorium dla ustępującego Zarządu, 

e) ustalanie, na wniosek Zarządu, polityki finansowej Stowarzyszenia, w tym 

wysokości i częstotliwości wpłat składek członkowskich, 

f) nadawanie statusu członka honorowego Stowarzyszenia, 

g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego 

majątku, 

h) rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz 

Stowarzyszenia.  

4. Członkowie zwyczajni mogą wykonywać prawo głosu na Walnym Zebraniu przez 

pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem 

nieważności. Pełnomocnikiem może być także inny członek zwyczajny 

Stowarzyszenia.  
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§ 14. 
[Nadzwyczajne Walne Zebranie] 

 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje, z zastrzeżeniem §15 ust.12 zdanie drugie 

niniejszego Statutu, Zarząd: 

a) z własnej inicjatywy bądź na wniosek Prezesa Zarządu, 

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych  

Stowarzyszenia, 

2. Zwołując Nadzwyczajne Walne Zebranie, Zarząd zawiadamia członków pisemnie 

lub pocztą elektroniczną, na adres e-mail podany w deklaracji członkowskiej, o 

jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni 

przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane nie później niż 30 dni od 

daty zgłoszenia wniosku o jego zwołanie i obradować nad sprawami, dla których 

zostało zwołane.  

4. Członkowie zwyczajni mogą wykonywać prawo głosu na Nadzwyczajnym 

Walnym Zebraniu przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone 

na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnikiem może być także inny 

członek zwyczajny Stowarzyszenia. 

 

 

§ 15. 
[Zarząd] 

 

1. Zarząd jest władzą wykonawczą Stowarzyszenia.  

2. Zarząd liczy 3 albo 5 członków a jego kadencja trwa 2 lata.  

3. Członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie na to samo stanowisko.  

4. Członków Zarządu wybiera się spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

5. Członkiem Zarządu nie może być osoba należąca do partii politycznej. 

6. Członek Zarządu, który traci prawo do zasiadania w Zarządzie w trakcie trwania 

kadencji, rezygnuje z mandatu w terminie 14 dni od dnia, w którym wystąpiły 

przesłanki utraty prawa do zasiadania w Zarządzie. W przypadku braku złożenia 

rezygnacji Nadzwyczajne Walne Zebranie lub Walne Zebranie może stwierdzić 

wygaśnięcie mandatu członka Zarządu, uchwałą powziętą zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej ½ członków Stowarzyszenia.  

7. Wybór członków Zarządu odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, zwykłą 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia w pierwszym terminie a w drugim terminie bez względu na 

liczbę obecnych.  

8. Podczas pierwszego zebrania nowej kadencji Zarządu jego członkowie wybierają, 

spośród swojego grona, w głosowaniu jawnym lub tajnym, Prezesa Zarządu oraz 

dwóch Wiceprezesów Zarządu. Wybór Prezesa Zarządu oraz dwóch 

Wiceprezesów Zarządu w pierwszym Zarządzie wybranym po założeniu 

Stowarzyszenia, dokonywany jest w uchwale o wyborze pierwszego Zarządu. 

9. Szczegółowy tryb działania Zarządu i zakres jego obowiązków może zostać 

uchwalony w regulaminie wewnętrznym Zarządu.  
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10. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące. 

W nadzwyczajnych sytuacjach posiedzenie Zarządu zwołuje Wiceprezes Zarządu 

na wniosek przynajmniej połowy członków Zarządu.  

11. Posiedzenia Zarządu są jawne. 

12.  Jeżeli w wyniku ustania członkostwa w Stowarzyszeniu bądź ustąpienia z funkcji 

członka Zarządu liczba członków Zarządu jest inna niż wynika to ze Statutu, 

Prezes Zarządu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie celem wyboru 

uzupełniającego składu Zarządu.  W przypadku braku Prezesa Zarządu, 

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje najstarszy wiekiem członek Zarządu. 

Wybór składu uzupełniającego Zarządu nie ma wpływu na długość kadencji 

Zarządu. 

13. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy członków Zarządu.  

 

 

§ 16. 
[Funkcje Zarządu] 

 

1. Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy: 

a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 

b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania, 

c) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, 

d) sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia, 

e) zwoływanie Walnych Zebrań, 

f) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania nowych członków, 

g) prowadzenie sekretariatu Stowarzyszenia, 

2. Od uchwał Zarządu lub ich braku  grupie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania.  

3. Odwołanie wnosi się, za pośrednictwem Zarządu do Walnego Zebrania, w 

terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd i podania jej do 

wiadomości członków Stowarzyszenia lub od dnia, do którego Zarząd powinien 

był podjąć uchwałę.    

4. Walne Zebranie rozstrzyga odwołanie uchwałą podjętą zwykłą większością 

głosów. Uchwała Walnego Zebrania w przedmiocie odwołania od uchwały 

Zarządu jest ostateczna z chwilą jej podjęcia.  

 

 

§ 17. 
[Komisja Rewizyjna] 

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia, który nadzoruje 

działalność Stowarzyszenia i jego Zarządu.  

2. Komisja Rewizyjna liczy 3 członków a jej kadencja trwa 2 lata. Członków Komisji 

Rewizyjnej wybiera się spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.  

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być wybierani ponownie na to samo 

stanowisko. 

3. Wybór członków Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą 

większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków zwyczajnych 
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Stowarzyszenia w pierwszym terminie a w drugim terminie bez względu na 

liczbę obecnych.  

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej spośród swojego grona w głosowaniu jawnym 

wybierają Przewodniczącego. 

5. Szczegółowy tryb działania Komisji Rewizyjnej oraz zakres obowiązków jej 

poszczególnych członków określa regulamin wewnętrzny Komisji Rewizyjnej.  

6. Jeżeli w wyniku ustania lub zawieszenia członkostwa w Stowarzyszeniu bądź 

rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej, liczba członków Komisji 

Rewizyjnej jest inna niż określona w Statucie, Zarząd zwołuje w terminie 30 dni 

Nadzwyczajne Walne Zebranie.  

7. Na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu odbywają się wybory, których celem jest 

uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej do pełnej liczby. Wybór uzupełniającego 

składu nie ma wpływu na długość kadencji Komisji Rewizyjnej.  

8. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 

co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej.  

 

§ 18. 
[Zadania Komisji Rewizyjnej] 

 

Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy: 

a) przeprowadzenie corocznych kontroli działalności statutowej i finansowej 

Stowarzyszenia, 

b) kontrolowanie rzetelności i prawidłowości prowadzenia dokumentacji 

finansowej Stowarzyszenia,  

c) wyłączne prawo zgłaszania wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi, 

d) zatwierdzanie sprawozdań z działalności finansowej Stowarzyszenia. 

 
 
 

ROZDZIAŁ V 
REPREZENTACJA STOWARZYSZENIA 

 

 

§ 19. 
[Sposób reprezentacji Stowarzyszenia] 

 

1. Każdy członek Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie samodzielnie, w 

szczególności dotyczy to bieżącej działalności statutowej Stowarzyszenia.  

2. Przy składaniu oświadczeń woli w zakresie zaciągania zobowiązań w imieniu 

Stowarzyszenia, Stowarzyszenie jest reprezentowane przed dwóch członków 

Zarządu działających łącznie. To samo dotyczy udzielenia pełnomocnictwa do 

działania w imieniu Stowarzyszenia lub odwołania takiego pełnomocnictwa.  
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ROZDZIAŁ VI 
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

 

 

§ 20. 
[Majątek Stowarzyszenia i ograniczenia finansowe] 

 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowi wszelkie mienie nabyte przez Stowarzyszenie, 

w tym prawa autorskie majątkowe.  

2. Na środki finansowe Stowarzyszenia składają się: 

a) wpływy ze składek członkowskich, 

b) darowizny, zapisy, spadki, 

c) dofinansowanie działalności statutowej Stowarzyszenia przez orany 

administracji rządowej i samorządowej, fundacji, organizacji pozarządowych, 

programów Unii Europejskiej, organizacji międzynarodowych i innych 

organizacji oraz instytucji, 

3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku 

bankowym Stowarzyszenia. 

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia 

podejmuje Zarząd. 

6. Stowarzyszenie nie może: 

a) udzielać pożyczek, poręczeń lub jakichkolwiek innych zabezpieczeń 

majątkowych, 

b) przekazywać majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, jego organów ani 

jakimkolwiek osobom trzecim, na cele inne niż realizacja celów statutowych 

Stowarzyszenia, z wyłączeniem przekazania majątku Stowarzyszenia 

podmiotowi finansującemu odbudowę Pałacu Saskiego, 

c) nabywać towarów lub usług od podmiotów, powiązanych osobowo lub 

kapitałowo z członkami Stowarzyszenia, na zasadach innych niż w stosunku 

do osób trzecich lub za cenę inną niż cena rynkowa.  

 

 

§ 21. 
[Rok obrotowy] 

 

Rokiem sprawozdawczym i obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy. 
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ROZDZIAŁ VII 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
 

§ 22. 
[Zmiana Statutu] 

 

1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana podejmowana jest bezwzględną większością 

głosów na Walnym Zebraniu lub na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu przy 

obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych w pierwszym terminie a w 

drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych.  

2. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana podejmowana jest, na wniosek Zarządu lub 

pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, 

bezwzględną większością głosów obecnych na Walnym Zebraniu lub na 

Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu przy obecności co najmniej połowy członków 

zwyczajnych w pierwszym terminie a w drugim terminie bez względu na liczbę 

obecnych członków zwyczajnych.  

 

 

§ 23. 
[Rozwiązanie Stowarzyszenia] 

 

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w wyniku uchwały Walnego Zebrania 

podjętej większością 2/3  głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków 

zwyczajnych w pierwszym terminie zaś w drugim terminie bez względu na liczbę 

obecnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia.  

2. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje w 

uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia Komisję Likwidacyjną oraz decyzję o 

przeznaczeniu majątku na cele statutowe.  

 

 

§ 24. 
[Kwestie nieuregulowane] 

 

Sprawy nieuregulowane w niniejszym Statucie lub których interpretacja budzi 

wątpliwości rozstrzyga Zarząd, stosując przepisy ustaw, w szczególności ustawy 

z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 

roku, nr 79, poz. 855).   

 

 

 

 
 

 


