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STATUT 

 
Stowarzyszenia Willa Decjusza 

 
 
 

przyjęty 31 sierpnia 2018 roku przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 

 
 
 

Preambuła 
 
 
 
 
Od czasu, kiedy inicjator swej Willi, Justus Decius z Alzacji, sekretarz króla Zygmunta 
Starego, odwiedzał Erazma z Rotterdamu i dyskutował z Kopernikiem o polskiej walucie, aż 
do czasu, kiedy księżna Marcelina Czartoryska, uczennica Chopina, przekazywała osobom, 
które gościła w Willi, jego wskazania - w tym długim okresie czasu Willa Decjusza była nieraz 
szeroko otwarta dla wybitnych przedstawicieli swoich czasów i zapraszała wiele osób do 
spotkań w pięknym otoczeniu dla lepszego poznania się, porozumienia i współdziałania. 
Do tej tradycji postanowiły nawiązać w nowych warunkach wszystkie osoby prawne 
i fizyczne, wszyscy Ci, dzięki którym bardzo zniszczona i pozbawiona opieki Willa Decjusza 
wróciła do życia po sześciu latach prac konserwatorskich prowadzonych i finansowanych 
zwłaszcza przez Miasto Kraków, i może ponownie służyć rozwojowi kultury. Dla takiego 
działania powołane zostało Stowarzyszenie Willa Decjusza w roku 1995.  
 
Oto najważniejsze fakty, które przygotowały jego powstanie. W dniu 30 maja 1991 roku 
w Krakowie podczas Sympozjum KBWE poświęconemu dziedzictwu kulturowemu, Karl 
Dedecius przedstawił ideę założenia w Willi Decjusza placówki dla ludzi nauki, artystów 
i tłumaczy. Idea ta została rozwinięta i przełożona na konkretne ustalenia pod patronatem 
Gminy Miasta Krakowa oraz Międzynarodowego Centrum Kultury. Kolejne Uchwały dotyczące 
Willi, której prawnym właścicielem jest miasto Kraków, zapadały i podkreślały funkcje 
kulturalne i naukowe Willi: 12 czerwca 1992 roku (Rada Miasta), 14 czerwca 1993 roku 
(Zarząd Miasta), 27 czerwca 1993 roku (Międzynarodowy Komitet Akademii Europejskiej), 
podobnie jak zawarte 30 czerwca 1992 roku Porozumienie między Ministrem Kultury i Sztuki 
RP a Prezydentem Miasta Krakowa. 
 
Stowarzyszenie zamierza współpracować z instytucjami w kraju i za granicą, które dążą do 
rozwoju żywotnych wartości istniejących w kulturach regionalnych oraz do integracji 
europejskiej. U podstaw działań Stowarzyszenie Willa Decjusza leży koncepcja 
międzynarodowej akademii, miejsca spotkań i współpracy ludzi nauki i twórców kultury.
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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§1 
Stowarzyszenie Willa Decjusza, zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym, 

trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 

7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855) oraz na podstawie 
niniejszego statutu. 

 
§ 2 

Nazwa Stowarzyszenia brzmi: „Stowarzyszenie Willa Decjusza”. 
 

§ 3 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 
2. Dla właściwej realizacji statutowych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza 

granicami Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. 
 

§ 4 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków. 
 

§ 5 
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa przez wymienione w niniejszym statucie organy. 

 
§ 6 

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony. 

 
§ 7 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw 
może zatrudniać pracowników. 

 

§ 8 
Świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach, mogą wykonywać na rzecz Stowarzyszenia wolontariusze. 
 

§ 9 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu 
działania. 

 
§ 10 

Znakiem Stowarzyszenia jest prawnie chroniony znak, którego wzór stanowi załącznik do Statutu. 
 

§ 11 

Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z napisem „Stowarzyszenie Willa Decjusza”. 
 

 
Rozdział II 

Cele i sposoby działania i adresaci działań 

 
§ 12 

Cele Stowarzyszenia: 
a) rozwijanie i propagowanie twórczości artystycznej i literackiej, 

b) międzynarodowa współpraca kulturalna i intelektualna, 
c) podtrzymywanie tradycji oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

d) tworzenie i prowadzenie studiów zaawansowanych, programów stypendialnych i szkół letnich, 

e) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój i integrację wspólnot i społeczności lokalnych, 
w tym grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

f) prowadzenie edukacji kulturalnej i ekologicznej wspierającej zrównoważony rozwój, 
g) wspieranie i stymulowanie prac naukowo-badawczych, 
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h) prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami, 
i) ochrona i udostępnianie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego Willi Decjusza, 

j) utrzymywanie, ochrona zgromadzonych w Willi Decjusza dóbr kultury polskiej i tradycji oraz ich 
pomnażanie i udostępnianie, 

k) wspieranie rozwoju krajoznawstwa i turystyki kulturowej w obszarze dziedzictwa materialnego 

i krajobrazowego, 
l) prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz 

swobód obywatelskich, a także innych działań wspomagających rozwój demokracji, 
m) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, 

n) promocja i organizacja wolontariatu, 
o) działalność na rzecz integracji cudzoziemców, 

p) działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

q) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, 
r) podejmowanie innych inicjatyw kulturalnych i społecznych. 

 
§ 13 

1. Stowarzyszenie realizuje cele określone w § 12 niniejszego statutu poprzez organizowanie: 

a) konferencji i seminariów, 
b) koncertów i spektakli, 

c) wystaw, 
d) warsztatów, 

e) zajęć edukacyjnych, 
f) pobytów studyjnych i stypendialnych, 

g) wycieczek turystycznych i krajoznawczych, 

h) wydawanie publikacji związanych z działalnością statutową. 
 

§14 
1. Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność ma charakter kulturalny. Dla lepszego realizowania 

celów statutowych może być ona prowadzona w różnych dziedzinach, jednak wyłącznie w zakresie 

określonym niniejszym statutem. Działalność określona statutem prowadzona jest przez 
Stowarzyszenie na rzecz ogółu społeczności, w tym: 

a) dzieci i młodzieży, w tym studentów, 
b) emerytów i osób w wieku poprodukcyjnym, 

c) Polonii i Polaków za granicą, 

d) cudzoziemców w Polsce, 
e) mniejszości narodowych i etnicznych, 

f) organizacji pozarządowych, 
i jest wyłączną statutową działalnością Stowarzyszenia. 

2. Działalność wymieniona w ust. 1 prowadzona jest nieodpłatnie lub za odpłatnością wynikającą 
z kalkulacji bezpośrednich kosztów tej działalności. 

3. Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną działalność w zakresie: 

a) 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem 
w zakresie oprogramowania, 

b) 58.2 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania, 
c) 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, 

d) 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, 

e) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 
f) 85.5 Pozaszkolne formy edukacji, 

g) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, 
h) 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych, 

i) 91.01 Działalność bibliotek i archiwów, 
j) 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych, 

k) 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony 

przyrody, 
l) 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. 

4. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność w zakresie: 
a) 85.5 Pozaszkolne formy edukacji, 
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b) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

c) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, 
d) 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych, 

e) 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych, 
f) 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony 

przyrody. 

 
 

Rozdział III 
Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 
§ 15 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 

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

w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 
 

3. Walne Zebranie ma prawo do nadawania tytułów honorowych Stowarzyszenia. 

 
§ 16 

Stowarzyszenie zrzesza członków: 
a) rzeczywistych, 

b) wspierających. 
 

§ 17 

1. Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która: 
a) ukończyła 18 lat, 

b) zaznajomiła się ze Statutem i uznaje jego postanowienia, 
c) złożyła pisemną deklarację członkowską, 

d) została zarekomendowana przez 2 rzeczywistych członków Stowarzyszenia, 

e) wniosła jednorazową składkę członkowską w wysokości określonej przez Zarząd 
Stowarzyszenia. 

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która pisemnie zadeklaruje 
wsparcie dla działalności Stowarzyszenia w formie ustalonej z Zarządem Stowarzyszenia. 

3. Członkami Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy. 

 
§ 18 

1. Członkostwo Stowarzyszenia (rzeczywiste lub wspierające) nabywa się przez przyjęcie 
kandydatury w formie uchwały podjętej przez Zarząd Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym 

zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do 
głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

2. Datą nabycia członkostwa jest data podjęcia uchwały. 

3. Od decyzji Zarządu odmawiającej przyjęcia do Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania do 
Walnego Zebrania Członków, którego decyzja jest ostateczna. 

 
§ 19 

1. Członkostwo ustaje wskutek: 

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

b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, 
c) skreślenia z listy członków z powodu działalności sprzecznej ze Statutem i uchwałami władz 

Stowarzyszenia, 
d) pozbawienia praw publicznych. 

2. Ustanie członkostwa stwierdza Zarząd w formie uchwały z wyjątkiem sytuacji, w której ustanie 

członkostwa następuje wskutek śmierci członka. 
3. Osoba skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków. Uchwała 

Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 
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§ 20 

1. Stowarzyszenie prowadzi rejestr członków według wzoru ustalonego przez Zarząd Stowarzyszenia. 
2. Zarząd Stowarzyszenia określa wzory deklaracji dla członków rzeczywistych i wspierających. 

3. Do rejestru dołącza się dokumentację związaną z nabyciem i ustaniem członkostwa. 
 

§ 21 

Stowarzyszenie prowadzi Księgę osób, którym nadano tytuły honorowe. Do Księgi wpisuje się osoby 
krajowe i zagraniczne, które w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju i funkcjonowania 

Stowarzyszenia. 
 

§ 22 
1. Członek rzeczywisty ma prawo: 

a) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków, 

b) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, 
c) kierować pytania, postulaty i wnioski do władz Stowarzyszenia i żądać na nie odpowiedzi, 

d) uczestniczyć we wszystkich formach działalności statutowej Stowarzyszenia, a w szczególności 
w sympozjach, konferencjach, programach stypendialnych i innych przedsięwzięciach 

organizowanych przez Stowarzyszenie, 

e) inspirować nowe formy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, 
f) pełnić tylko jedną funkcję z wyboru w organach Stowarzyszenia. 

2. Członek rzeczywisty ma obowiązek: 
a) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

b) sumiennego i rzetelnego wykonywania zadań dobrowolnie na siebie przyjętych lub 
powierzonych mu przez Stowarzyszenie i wynikających z pełnionych funkcji w Stowarzyszeniu, 

c) strzec wartości kulturowych, prestiżu i dobrego imienia Stowarzyszenia, 

d) dbać o mienie Stowarzyszenia i współprzyczyniać się do jego pomnażania jako dobra 
wspólnego członków.  

 
§ 23 

1. Członek wspierający ma prawo wyrażać opinie co do działalności Stowarzyszenia. 

2. Członek wspierający ma obowiązek wspierać działalność Stowarzyszenia w formie ustalonej 
z Zarządem Stowarzyszenia. 

3. Członkowi wspierającemu nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze. 
 

 

Rozdział IV 
Władze Stowarzyszenia 

 
§ 24 

1. Organem stanowiącym Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 
2. Organem wykonawczym jest Zarząd Stowarzyszenia. 

3. Wewnętrznym organem kontroli Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna. 

 
§ 25 

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa równocześnie 3 lata. Mandat członków 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej. 
 

§ 26 
Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym. 

 
§ 27 

Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierani są spośród członków rzeczywistych Stowarzyszenia. 

 
§ 28 

Członkowie ustępującego Zarządu Stowarzyszenia, którzy nie uzyskali absolutorium nie mogą 
kandydować do Zarządu i Komisji Rewizyjnej w najbliższej kadencji. 
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§ 29 

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniach, w których udział wzięła co 
najmniej połowa Członków Zarządu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego 

Zarządu. 
2. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniach Zarządu oraz w głosowaniu 

korespondencyjnym, a w tym także za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

3. Posiedzenie Zarządu może zwołać każdy Członek Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być powzięte na 
posiedzeniach Zarządu, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni 

o posiedzeniu Zarządu. 
4. Głosowanie korespondencyjne może zarządzić Przewodniczący Zarządu z własnej inicjatywy lub na 

wniosek innego Członka Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być powzięte w głosowaniu 

korespondencyjnym, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o projekcie 

uchwały. 

 
§ 30 

1. Uchwały Walnego Zebrania są obowiązujące dla Zarządu Stowarzyszenia. 
2. Walne Zebranie może zawiesić bądź uchylić każdą uchwałę Zarządu jeśli narusza ona przepisy 

prawa lub Statutu. 
 

§ 31 

1. W razie zdekompletowania w czasie kadencji składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, Zarząd 
i Komisja Rewizyjna mają prawo uzupełnienia swoich składów spośród członków rzeczywistych 

Stowarzyszenia. 
2. W przypadku zdekompletowania przekraczającego połowę składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, 

pozostali członkowie zwołują Nadzwyczajne Walne Zebranie członków dla dokonania wyborów 

uzupełniających, najpóźniej w terminie miesiąca od daty stwierdzenia faktu zdekompletowania. 
 

§ 32 
Walne Zebranie Członków może się odbyć w trybie nadzwyczajnym. 

 

§ 33 
W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą: 

a) z głosem decydującym członkowie rzeczywiści, 
b) z głosem doradczym członkowie wspierający. 

 
§ 34 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

a) uchwalanie porządku i regulaminu obrad, 
b) uchwalanie Statutu i jego zmian, 

c) uchwalanie strategicznych kierunków działalności Stowarzyszenia, 
d) rozpatrywanie wniosków i odwołań zgłoszonych Walnemu Zebraniu, 

e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

f) podejmowanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, uchwał w przedmiocie absolutorium dla Zarządu 
Stowarzyszenia, 

g) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
h) podejmowanie uchwał w przedmiocie rozwiązania (likwidacji) Stowarzyszenia oraz przeznaczenia 

majątku likwidowanego Stowarzyszenia, 
i) podejmowanie uchwał w sprawach przekraczających czynności zwykłego zarządu. 

 

§ 35 
1. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków w trybie zwyczajnym raz w roku, po 

zakończeniu roku obrachunkowego nie później jednak niż do 30 czerwca, przede wszystkim dla 
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności 

Stowarzyszenia za rok ubiegły. Rok obrachunkowy trwa od 1 kwietnia do 31 marca przy czym 

pierwszy rok obrachunkowy wg nowych zasad będzie trwał od 1 stycznia 2016 do 31 marca 2017. 
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków 

Stowarzyszenia na piśmie, co najmniej na 14 dni przed Walnym Zebraniem, załączając do 
zawiadomienia przygotowane na to Zebranie sprawozdanie z działalności oraz inne dokumenty 
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będące tematem obrad Walnego Zebrania. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad 

Walnego Zebrania Członków może być także wysłane członkowi pocztą elektroniczną, jeżeli 
uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być 

wysłane. 
 

§ 36 

1. Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w trybie nadzwyczajnym w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach z własnej inicjatywy, lub w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia żądania lub 

wniosku przez: 
a) Komisję Rewizyjną, 

b) 1/3 członków Stowarzyszenia. 
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie podejmuje Uchwały tyko w sprawach, do rozpatrzenia których 

został zwołany. 

 
§ 37 

Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały bez względu na liczbę uczestniczących 
w Zebraniu członków Stowarzyszenia. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów za 

wyjątkiem sytuacji określonych w par.51 ustęp 1. 

 
§ 38 

Z przebiegu Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zebrania 
i protokolant. 

 
§ 39 

1. Zarząd realizuje zadania statutowe Stowarzyszenia i ponosi odpowiedzialność przed Walnym 

Zebraniem Członków. 
2. Zarząd składa się z 3-5 członków. 

3. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu, które powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia 
wyborów, wybiera on spośród swych członków Przewodniczącego Zarządu oraz Skarbnika. 

4. Z przebiegu posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zarządu 

lub dwóch Członków Zarządu. 
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej dwa razy w roku. Zwołuje je Przewodniczący 

z inicjatywy własnej lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub na wniosek Komisji 
Rewizyjnej. 

6. Udział w pracach Zarządu jest honorowy. 

7. Członkiem Zarządu Stowarzyszenia nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 
§ 40 

1. Do zakresu działania Zarządu należy: 
a) kierowanie działalnością Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków, 

b) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków, 

c) przygotowanie i zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 
d) realizowanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej, 

e) opracowywanie rocznych programów działalności Stowarzyszenia w ramach określonych przez 
Walne Zebranie, strategicznych kierunków działalności Stowarzyszenia oraz rocznych planów 

rzeczowo-finansowych, 

f) opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, w tym sprawozdań finansowych, 
g) określanie struktury organizacyjnej niezbędnej dla prowadzenia działalności Stowarzyszenia 

w formie regulaminu organizacyjnego, 
h) podejmowanie uchwał o nabyciu lub ustaniu członkostwa w Stowarzyszeniu, 

i) określanie wysokości jednorazowej składki członkowskiej, 
j) podejmowanie uchwał o tym jaka działalność pożytku publicznego jest odpłatna, a jaka 

nieodpłatna, 

k) zatrudnianie i zwalnianie dyrektora i wicedyrektora Stowarzyszenia, kierownika 
administracyjnego oraz głównego księgowego Stowarzyszenia, 

l) zatrudnianie i zwalnianie pełnomocnika Zarządu. 
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2. W przypadku prowadzenia przez Stowarzyszenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku 

publicznego Zarząd dokona rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu 
umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników z zastrzeżeniem przepisów 

o rachunkowości. Te postanowienia stosuje się odpowiednio w przypadku organizacyjnego 
wyodrębnienia działalności pożytku publicznego. 

3. Decyzje Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w formie uchwał Zarządu lub, w kwestiach 

mniej istotnych, w formie odpowiednich zapisów w protokole posiedzenia Zarządu. 
 

§ 41 
1. Komisja Rewizyjna jest statutowym organem kontroli Stowarzyszenia powołanym do sprawowania 

kontroli nad jego działalnością i podlegającym wyłącznie Walnemu Zebraniu Członków. Uchwały 
Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób 

uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. 
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości 
służbowej. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe. 

4. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący wyłoniony ze składu Komisji. 
5. Prace Komisji dokumentuje się w formie protokołu podpisywanego przez Przewodniczącego 

Komisji. 
6. Udział w pracach Komisji Rewizyjnej jest honorowy. 

 
§ 42 

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrolowanie wszystkich dziedzin działalności Stowarzyszenia, w tym działalności Zarządu, 
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli, 

c) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia 
absolutorium poszczególnym członkom ustępującego Zarządu Stowarzyszenia, 

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

2. Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo: 
a) żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie  

wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo zwołania 
posiedzenia Zarządu. W tym przypadku Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być 

zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie 

Zarządu nie później niż 14 dni od daty zgłoszenia żądania. 
b) zwołania Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie 

ustalonym statutem, 
c) żądania wszystkich niezbędnych dla tematyki prowadzonej kontroli dokumentów oraz żądania 

ustnych lub pisemnych wyjaśnień osób kontrolowanych. 
 

§ 43 

1. Komisja Rewizyjna przynajmniej raz na rok, przed zwołaniem Walnego Zebrania Członków, 
kontroluje prawidłowość gospodarki finansowej i prowadzenia ksiąg rachunkowych Stowarzyszenia 

sprawdzając księgi i rachunki, obroty i stan kasy, rachunku bankowego, stan inwentarza, jak 
również sprawdzając zamknięcia rachunkowe. 

2. Komisja Rewizyjna dokonuje czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 1 także na żądanie 1/3 

członków Stowarzyszenia. 
 

§ 44 
1. Z czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna sporządza protokół oraz składa na Walnym Zebraniu 

Członków sprawozdanie o wynikach przeprowadzonych kontroli wraz z ewentualnymi wnioskami. 
2. Komisja Rewizyjna zawiadamia Zarząd Stowarzyszenia o uchybieniach stwierdzonych w czasie 

kontroli, a w razie stwierdzenia przestępstwa także organy ścigania. 

3. Komisja Rewizyjna może powołać, na koszt Stowarzyszenia, do zbadania sprawozdania 
finansowego Stowarzyszenia biegłego rewidenta. 
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Rozdział V 

Sposób reprezentacji Stowarzyszenia 
 

§ 45 
Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym oświadczenia woli w sprawach dotyczących 

zobowiązań majątkowych i niemajątkowych Stowarzyszenia składają dwaj członkowie Zarządu 

Stowarzyszenia działający łącznie. 
 

 
Rozdział VI 

Majątek i dochody Stowarzyszenia 
 

§ 46 

Majątek Stowarzyszenia jest tworzony i może być powiększany w szczególności z następujących 
źródeł: 

a) składek członkowskich i różnorakich form wsparcia zadeklarowanych i realizowanych przez 
członków wspierających, 

b) darowizn, zapisów, spadków i innych przysporzeń czynionych na rzecz Stowarzyszenia przez 

osoby krajowe i zagraniczne, 
c) dotacji z budżetu Państwa i z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 

d) dochodów pochodzących ze zbiórek publicznych, 
e) dochodów z majątku Stowarzyszenia, 

f) dochodów pochodzących z prowadzonej działalności odpłatnej oraz działalności gospodarczej 
prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 47 
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do 

działalności pożytku publicznego. 
2. Zakres działalności gospodarczej Stowarzyszenia obejmuje: 

46.9  sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 

47.6 sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach, 

47.78 sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
55.1  hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 

58.  działalność wydawnicza, 

59.  działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań 
dźwiękowych i muzycznych, 

63.99.Z  pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
68.2  wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 

70.10 Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych, 
70.2  doradztwo związane z zarządzaniem, 

73.  reklama, badanie rynku i opinii publicznej, 

74.  pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, 
77.3  wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn urządzeń oraz dóbr materialnych, 

77.4  dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych 
prawem autorskim, 

79.12.Z działalność organizatorów turystyki,  

79.90.A działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,  
79.90.C pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

82.3  działalność związana z organizacją targów wystaw i kongresów, 
82.99.Z  pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 
85.52.Z pozaszkolne formy edukacji artystycznej, 

85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

90.04.Z działalność obiektów kulturalnych, 
91.01.A działalność bibliotek, 

91.01.B działalność archiwów, 
91.02.Z działalność muzeów, 
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93.29.Z  pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. 

3. Stowarzyszenie przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność pożytku 
publicznego. 

 
§ 48 

W Stowarzyszeniu zabrania się: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do 
jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 

członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia 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) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w 
szczególności, jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego 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) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, 
członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż 

w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 
 

§ 49 
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 
§ 50 

Gospodarka majątkiem i dochodami Stowarzyszenia prowadzona jest na podstawie rocznego planu 
finansowego, bilansującego dochody i wydatki Stowarzyszenia. 

 

 
Rozdział VII 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 
 

§ 51 

1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez 
Walne Zebranie Członków wymaga oddania 70 %  głosów za podjęciem uchwały bez względu na 

liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania. 
 

2. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia może 
nastąpić tylko i wyłącznie w przypadku wpisania ich w porządek obrad, który został przesłany 

członkom Stowarzyszenia w zawiadomieniu o zebraniu. 

 
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób 

przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 
 

4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, 

mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo 
o stowarzyszeniach. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 
DO STATUTU STOWARZYSZENIA WILLA DECJUSZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


