
STATUT 

ZWIĄZKU PRODUCENTÓW AUDIO VIDEO (ZPAV) 

 

 

 

Rozdział I 

Przepisy ogólne 

 

§ 1 

 

1. Związek Producentów Audio-Video ZPAV jest Stowarzyszeniem zrzeszającym producentów 

fonogramów i wideogramów. Związek ma osobowość prawną. 

2.  Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa. 

4. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji międzynarodowych. 

5. Nazwa „Związek Producentów Audio Video”, skrót „ZPAV” oraz zastrzeżony znak 

graficzny Związku stanowią dobra osobiste Stowarzyszenia i mogą być używane wyłącznie 

na zasadach określonych przez  Zarząd. 

 

 

Rozdział II 

Cele i sposoby ich realizacji 

 

§ 2 

 

Celem Stowarzyszenia jest ochrona i zbiorowe zarządzanie prawami producentów fonogramów 

i wideogramów, reprezentowanie i wspieranie interesów i praw producentów fonogramów 

i wideogramów oraz prowadzenie działalności promocyjnej, edukacyjnej i kulturalnej 

w dziedzinie fonografii, w tym w szczególności : 

1)  zbiorowe zarządzanie prawami do fonogramów i wideogramów swoich członków oraz praw 

podmiotów, które prawa do fonogramów i wideogramów powierzą Stowarzyszeniu oraz 

udzielanie pomocy w działalności tych producentów zrzeszonych w Stowarzyszeniu, 

2)  wykonywanie zadań organizacji zbiorowego zarządzania prawami do fonogramów 

i wideogramów, w tym zwłaszcza związanych z wykonywaniem zbiorowego zarządzania, 

dochodzeniem ochrony oraz inkasowanie, dochodzenie i podział należnych uprawnionym do 

tych fonogramów i wideogramów wynagrodzeń na podstawie obowiązujących w Polsce 

przepisów prawa, 

3)  ochrona praw zagranicznych producentów fonogramów i wideogramów, korzystających 

w Polsce z ochrony w zakresie wynikającym z umów z tymi producentami lub 

reprezentującymi ich organizacjami międzynarodowymi,  

4)  stałe rozszerzanie zakresu ochrony prawnej producentów fonogramów i wideogramów, 

5)  wspieranie i propagowanie działalności nagraniowej producentów fonogramów 

i wideogramów zrzeszonych w Stowarzyszeniu, 

6)  inicjowanie wydawania i promowania fonogramów i wideogramów o wysokich walorach 

artystycznych,  

7) działanie na rzecz podniesienia walorów artystycznych i technologicznych fonogramów 

i wideogramów, w tym unowocześnienia techniki nagraniowej, 



8) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie praw własności intelektualnej, technik 

nagraniowych, nośników dźwięku i/lub obrazu, przenoszenia dźwięku i/lub obrazu poprzez 

wyodrębnioną komórkę analityczno - badawczą, 

9) prowadzenie działalności statystycznej obejmującej fonogramy i wideogramy, 

10) rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia, obejmujących m.in. prawa 

autorskie i prawa pokrewne  przez nich posiadane. 

 

 

§ 3 

 

1.  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez : 

1)  współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej, krajowymi 

i zagranicznymi organizacjami zawodowymi i społecznymi, jednostkami gospodarczymi 

oraz instytucjami zajmującymi się popularyzowaniem i rozpowszechnianiem 

fonogramów i wideogramów, propagowaniem ochrony lub zarządzaniem prawami 

autorskimi i prawami pokrewnymi w zakresie objętym zadaniami Stowarzyszenia, 

2)  prowadzenie działalności informacyjnej, interwencyjnej i prawnej w celu ochrony praw 

swoich członków w zakresie, w którym nastąpiło powierzenie praw do fonogramu lub 

wideogramu w zarząd, 

3)  organizowanie imprez promocyjnych, w tym konkursów i festiwali oraz prowadzenie 

działalności wydawniczej, popularyzującej fonogramy i wideogramy, 

4)  podejmowanie innych działań, niezbędnych do realizacji zadań statutowych, 

5)  zarządzanie oraz przyjmowanie w zarząd i pod ochronę prawa pokrewne do 

fonogramów i wideogramów członków Stowarzyszenia oraz innych podmiotów, które 

prawa te powierzą Stowarzyszeniu, 

6)  zawieranie umów o reprezentację, w tym o wzajemną reprezentację z organizacjami 

zarządzającymi prawami do fonogramów i wideogramów , korzystających w Polsce 

z ochrony na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz 

wiążących Polskę umów międzynarodowych, 

7) wszczynanie i popieranie postępowań administracyjnych, cywilnych i karnych, 

mających na celu dochodzenie ochrony praw producentów fonogramów i wideogramów 

przed nieautoryzowaną produkcją i dystrybucją fonogramów i wideogramów, 

8) prowadzenie rejestru spraw administracyjnych, karnych i cywilnych związanych 

z ochroną praw producentów fonogramów i wideogramów oraz gromadzenie dowodów 

w tych sprawach, 

9) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie praw własności intelektualnej, w tym 

obejmującej dochodzenie ochrony praw pokrewnych producentów fonogramów 

i wideogramów, 

10) gromadzenie i dystrybuowanie danych związanych z rynkiem muzycznym w Polsce i na 

świecie, w tym organizowanie rankingów i klasyfikacji wydawanych fonogramów 

i wideogramów, 

11) powołanie komórki analitycznej dokonującej badań nad kulturą muzyczną w Polsce i na 

świecie, 

12) powołanie komórki o charakterze „sądu polubownego”, zajmującej się rozstrzyganiem 

sporów dotyczących m.in. praw członków Stowarzyszenia, 

13) utworzenie Sądu Polubownego, zajmującego się rozstrzyganiem sporów z udziałem 

członków Stowarzyszenia. 



14) utworzenie komórki zajmującej się analizą wykorzystania fonogramów i wideogramów 

w nowych technologiach tworzenia, przekazywania i utrwalania fonogramów 

i wideogramów. 

 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 4 

 

l.  Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających oraz honorowych. 

2.  Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub osoba prawna, będąca 

producentem fonogramów lub wideogramów, rozpowszechniająca lub będąca dystrybutorem 

fonogramów lub wideogramów, bądź prowadząca działalność ściśle powiązaną z produkcją 

fonogramów lub wideogramów. 

3.  Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która zobowiąże się do 

wspierania celów Stowarzyszenia i płacenia obowiązującej składki. 

4.  Członek zwyczajny lub wspierający, będący osobą prawną bierze udział w działalności 

Stowarzyszenia przez swego przedstawiciela, ujawnionego w aktualnym wyciągu 

z Krajowego Rejestru Sądowego bądź notarialnego pełnomocnictwa udzielonego przez 

organy upoważnione do reprezentowania danej osoby prawnej. 

5.  Członkiem zwyczajnym lub wspierającym może być również cudzoziemiec lub zagraniczna 

osoba prawna, niezależnie od swego miejsca zamieszkania czy siedziby. 

6. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która w szczególny sposób zasłużyła się 

w dziedzinie kultury. 

7. Członek zwyczajny posiada 1 głos podczas Walnego Zebrania Członków. 

 

 

§ 5 

 

1.  O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek 

zainteresowanego lub także z inicjatywy własnej, w przypadku przyjęcia członka 

honorowego. 

2.  Przyjęcia dokonuje się na podstawie deklaracji podpisanej przez ubiegającą się osobę 

fizyczną lub prawną. Deklaracja powyższa stanowi zobowiązanie do przestrzegania polskich 

i międzynarodowych aktów prawnych dotyczących ochrony praw własności intelektualnej, 

a tym praw producentów fonogramów i wideogramów. Jest ona jednoznaczna z wyrażeniem 

woli wstąpienia do IFPI - międzynarodowej organizacji producentów fonograficznych, 

w okresie jednego miesiąca od uzyskania członkostwa ZPAV. 

3.  Przyjęcie następuje z chwilą doręczenia zainteresowanemu pisemnego zawiadomienia 

o podjęciu przez Zarząd Stowarzyszenia decyzji o przyjęciu w poczet członków. 

4.  Nie może zostać członkiem zwyczajnym, ani wspierającym osoba, która nie uzyskała 

poparcia co najmniej dwóch członków zwyczajnych. 

5. Wszelka działalność członka Stowarzyszenia związana z udziałem we władzach Związku 

świadczona jest nieodpłatnie, chyba że Zarząd postanowi inaczej. 

 

 



§ 6 

 

1.  Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do : 

1) czynnego i biernego wyboru do organów Stowarzyszenia,  

2) uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia oraz  

3) korzystania z jego pomocy w zakresie objętym zadaniami Stowarzyszenia – w sposób 

określony w statucie, 

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany : 

1) przestrzegać postanowień statutu,  regulaminów, uchwał i zarządzeń jego organów, 

2) przestrzegać dobrych obyczajów, w tym etyki zawodowej i zasad uczciwej konkurencji, 

3) opłacać składki członkowskie i inne świadczenia ustalone przez władze Stowarzyszenia 

oraz uczestniczyć w realizacji zadań Stowarzyszenia. 

 

 

§ 7 

 

1.  Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo do uczestniczenia w działalności 

Stowarzyszenia z głosem doradczym. 

2.  Członek wspierający Stowarzyszenia jest obowiązany: 

1) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń jego organów, 

2) opłacać zadeklarowaną składkę. 

3.  Członek honorowy ma prawo do uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia jedynie 

z głosem doradczym, bez konieczności opłacania składek członkowskich. 

 

 

§ 8 

 

1.  Przynależność do Stowarzyszenia ustaje z chwilą : 

1) śmierci członka 

2) likwidacji osoby prawnej, bądź jej przekształcenia w inną osobę prawną 

3) wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie Zarządowi po uregulowaniu 

zobowiązań wobec Stowarzyszenia 

4) skreślenia z listy członków przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu utraty jednego 

z wymogów członkostwa, określonych w § 4 ust. 2,  

5) wykluczenia ze Stowarzyszenia, które na wniosek zainteresowanego następuje po jego 

wysłuchaniu i/lub złożeniu przez niego pisemnych wyjaśnień, o czym należy 

poinformować członka, na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia z powodów: 

- nieprzestrzegania przez członka postanowień statutu, regulaminów, uchwał 

i zarządzeń organów  Stowarzyszenia,  

- nieprzestrzegania dobrych obyczajów, w tym etyki zawodowej i zasad uczciwej 

konkurencji, 

- nieopłacenia składki członkowskiej lub innych świadczeń ustalonych przez władze 

Stowarzyszenia, 

- nieuczestniczenia w realizacji zadań Stowarzyszenia, 

- działania na szkodę Stowarzyszenia, 

- zaangażowania członka w produkcję, import lub dystrybucję nieautoryzowanych 

(pirackich) fonogramów lub wideogramów, 



- świadomego i uporczywego odmawiania wypełniania zobowiązań, postępowania 

w sposób dyskredytujący lub zakłócający działalność Stowarzyszenia. 

2.  Od decyzji o skreśleniu lub wykluczeniu z listy członków przysługuje odwołanie do 

Walnego Zebrania Członków. Do czasu rozpoznania odwołania, zainteresowany zostaje 

zawieszony w prawach członka. 

3.  Po upływie jednego roku członek skreślony z listy może ubiegać się o ponowne przyjęcie do 

Stowarzyszenia, jeżeli spełnia wymogi statutu, a w wypadku skreślenia z powodu zalegania 

w składkach, ponadto po uregulowaniu zaległości. 

4.  Po upływie 2 lat członek wykluczony ze Stowarzyszenia może ubiegać się o ponowne 

przyjęcie pod warunkiem wypełnienia wymogów statutu oraz stwierdzenia przez Zarząd 

Stowarzyszenia, że postępowanie, które spowodowało wykluczenie nie ma już miejsca. 

 
 

 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

 

§ 9 

 

1.  Władzami Stowarzyszenia są : 

1) Walne Zebranie Członków 

2) Zarząd 

3) Komisja Rewizyjna 

 

§ 10 

 

1.  Każdy członek Stowarzyszenia może być wybrany tylko do jednego organu Stowarzyszenia. 

2. Głosowanie na kandydata nieobecnego może nastąpić wówczas, gdy wyraził on zgodę na 

kandydowanie na piśmie. 

 

§ 11 

 

1.  Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą 

większością głosów „za” lub „przeciw” spośród  uprawnionych do głosowania w obecności 

członków Stowarzyszenia dysponujących łącznie co najmniej połową głosów spośród 

wszystkich uprawnionych. 

2.  W razie braku w wyznaczonym terminie na Walnym Zebraniu Członków przewidzianej 

w pkt. 1 liczby głosów stanowiących kworum, zebranie odbywa się w drugim terminie, 

z góry wyznaczonym. Uchwały powzięte przez Zebranie w drugim terminie są ważne bez 

zachowania kworum określonego w pkt. 1. 

 

 

§ 12 

 

1.  Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. 

2.  W przypadku, gdy członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej jest niezdolny do działania 

przez co najmniej trzymiesięczny okres czasu, zrezygnuje bądź umrze w trakcie 



sprawowania funkcji, utraci członkostwo w Stowarzyszeniu, odpowiednio Zarząd i Komisja 

Rewizyjna, wyznaczy spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia,  osobę działającą 

w zastępstwie tego członka, do najbliższego Walnego Zebrania Członków. Kooptacja nie 

może przekroczyć 1/3 liczby osób z wyboru. 

3.  Organy Stowarzyszenia, których kadencja się zakończyła, działają do chwili 

ukonstytuowania się nowo wybranych organów, którym obowiązane są niezwłocznie 

przekazać prowadzone sprawy i majątek. Przekazania dokonuje się w formie protokolarnej. 

4.  Walne Zebranie Członków może, w uzasadnionych przypadkach , przedłużyć na dalszy czas 

oznaczony kadencję dotychczasowego Zarządu. 

5.  Władze Stowarzyszenia działają w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zebranie 

Członków. 

 

 

Rozdział V 

Walne Zebranie Członków 

 

§ 13 

 

1.  Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. W Walnym Zebraniu 

Członków udział biorą członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym i członkowie 

wspierający oraz honorowi z głosem doradczym. 

 

 

§ 14 

 

1.  Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy : 

1) powoływanie i odwoływanie przewodniczącego, pozostałych członków Zarządu 

i członków Komisji Rewizyjnej, 

2) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 

3) uchwalanie wytycznych działalności Stowarzyszenia, 

4) rozpatrywanie sprawozdań (w tym sprawozdań finansowych) oraz planów działalności 

Stowarzyszenia, 

5) uchwalanie regulaminów władz oraz zasad gospodarki finansowej Stowarzyszenia, 

6) rozpatrywanie odwołań od decyzji o skreśleniu bądź wykluczeniu z listy członków, 

7) uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia, 

8) podejmowanie uchwał o likwidacji (rozwiązaniu) Stowarzyszenia i o przeznaczeniu jego 

majątku, 

9) podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Stowarzyszenia w innych organizacjach 

krajowych i zagranicznych, 

10) podejmowanie innych uchwał związanych z ograniczeniem lub rozszerzeniem 

działalności Stowarzyszenia określonej w §2 i § 3 Statutu. 

 

2.  Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania (likwidacji) 

Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku wymaga dla swej ważności co najmniej 2/3 

głosów „za” w obecności  członków Stowarzyszenia dysponujących łącznie co najmniej 

połową głosów spośród wszystkich uprawnionych, 



3.  Odwołanie przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu, wymaga większości 2/3 głosów 

„za” lub „przeciw” przy obecności  członków Stowarzyszenia dysponujących łącznie co 

najmniej połową głosów spośród wszystkich uprawnionych. 

 

 

§ 15 

 

1.  Walne Zebranie Członków odbywa się raz na dwa lata i jest zwoływane przez Zarząd. 

2.  Zarząd zawiadamia na piśmie, z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem, wszystkich 

członków Stowarzyszenia o miejscu, czasie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków. 

3.  Na wniosek zgłoszony przez członków  zwyczajnych Stowarzyszenia dysponujących co 

najmniej jedną czwartą głosów na Walnym Zebraniu Członków lub z własnej inicjatywy 

oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie 

Członków, z terminem tego zebrania wyznaczonym na dzień nie późniejszy niż w trzy 

miesiące od otrzymania żądania zwołania Walnego Zebrania Członków 

4.  Żądający zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków obowiązany jest zaproponować  

porządek obrad zebrania. 

 

 

§ 16 

 

Walne Zebranie Członków otwiera Przewodniczący Zarządu lub jego Zastępca, po czym 

następuje wybór Przewodniczącego Zebrania. 

 

 

 

Rozdział VI 

Zarząd 

 

§ 17 

 

1.  Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, kieruje jego pracą i odpowiada za 

swoją działalność przed Walnym Zebraniem Członków. 

2. Zarząd składa się z siedmiu członków: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, 

sekretarza, skarbnika, trzech członków. 

3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu. 

4. Członkiem Zarządu może być wyłącznie członek zwyczajny Stowarzyszenia osoba fizyczna. 

 

 

§ 18 

 

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy przede wszystkim realizacja zadań 

Stowarzyszenia i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, a ponadto : 

1) zwoływanie Walnego Zebrania Członków i ustalanie porządku obrad . 

2) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia, 



3)  opracowywanie projektu regulaminu prac Zarządu i projektu zasad gospodarki finansowej 

oraz innych regulacji prawnych związanych z działalnością Stowarzyszenia innych niż 

zastrzeżonego dla Walnego Zebrania Członków. 

4)  zatrudnianie pracowników oraz uchwalanie regulaminu biura i nadzorowanie jego pracy, 

5)  prowadzenie bieżących spraw i reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz 

zarządzanie (gospodarowanie) jego majątkiem, w tym uchwalanie i realizacja budżetu 

Stowarzyszenia, 

6)  ustalanie wysokości składek członkowskich, 

7)  przyjmowanie zapisów, darowizn, dotacji i subwencji 

8)  podejmowanie decyzji w sprawach nie cierpiących zwłoki, dotyczących działalności 

Stowarzyszenia 

9)  opracowywanie projektu sprawozdań i planów działalności Stowarzyszenia 

10) podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz 

Stowarzyszenia 

11) reprezentacja Stowarzyszenia na zewnątrz. 

12) określanie zgodnych z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych i innymi aktami 

prawnymi zasad sprawowania zarządzania i dochodzenia ochrony prawami do fonogramów 

i wideogramów członków Stowarzyszenia i podmiotów, które powierzyły Stowarzyszeniu 

prawa w tym zakresie, w tym tabel wynagrodzeń w ramach zbiorowego zarządzania 

prawami producentów fonogramów i wideogramów. 

 

 

§ 19 
 

1.  Przewodniczący Zarządu lub jego Zastępca, albo osoba upoważniona zwołuje Zarząd 

z tygodniowym wyprzedzeniem, tak często, jak uzna to za stosowne, nie rzadziej jednak niż 

raz na trzy miesiące. 

2.  Przewodniczący lub jego Zastępca albo osoba upoważniona obowiązany jest zwołać Zarząd 

na pisemne żądanie co najmniej trzech pozostałych członków Zarządu, z terminem zebrania 

Zarządu nie później niż w ciągu dwóch tygodni od otrzymania żądania zwołania Zarządu. 

3.  Przewodniczący lub jego Zastępca albo osoba upoważniona powiadamia członków Zarządu 

o terminie i miejscu zebrania. 

4.  Przewodniczący Zarządu i jego Zastępca działają w imieniu Zarządu w okresie między jego 

posiedzeniami. O dokonanych czynnościach powiadamiają Zarząd na najbliższym 

posiedzeniu. 

5.  Przewodniczący Zarządu albo osoba przez niego upoważniona  reprezentuje ZPAV 

w posiedzeniach IFPI oraz innych organizacji krajowych i międzynarodowych. 

 

 

 

Rozdział VII 

Komisja Rewizyjna 

 

§ 20 

 

1.  Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. 



2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie 

Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza, na pierwszym po wyborach 

zebraniu. 

3. Członkiem Komisji Rewizyjnej może być tylko członek zwyczajny Stowarzyszenia osoba 

fizyczna. 

 

§ 21 

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy : 

1)  kontrola działalności Stowarzyszenia, w tym przede wszystkim zgodności gospodarki 

finansowej z budżetem Stowarzyszenia, dokonywana tak często, jak to uzna za stosowne,  

2)  opiniowanie projektu budżetu Stowarzyszenia, przedstawianego przez Zarząd, 

3)  kontrola wykonywania uchwał i innych decyzji władz Stowarzyszenia, 

4)  przedstawianie wniosków o zatwierdzenie sprawozdań finansowych i innych, dotyczących 

działalności organów Stowarzyszenia, 

5)  wykonywanie innych czynności zleconych przez władze Stowarzyszenia, 

6)  występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o udzielenie absolutorium 

ustępującemu Zarządowi. 

 

 

§ 22 

 

1.  Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu do dokumentów Stowarzyszenia, niezbędnych do 

realizacji uprawnień wynikających z § 21 pkt. 1-5 Statutu. 

2.  Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym 

w posiedzeniach Zarządu. 

 

 

 

Rozdział VIII 

Biuro Stowarzyszenia 

 

§ 23 

 

1.  W ramach Stowarzyszenia działa Biuro, działające w oparciu o zatwierdzoną przez Zarząd 

strukturę organizacyjną, w ramach którego poszczególne zakresy obowiązków wykonują 

zatrudnione w oparciu o umowę o pracę lub umowy o charakterze cywilnoprawnym osoby. 

2.  W posiedzeniach władz Stowarzyszenia może uczestniczyć z głosem doradczym 

wyznaczony pracownik lub pracownicy Biura oraz zaproszenie goście i pełnomocnicy 

Stowarzyszenia. 

3. Posiedzenia władz Stowarzyszenia są protokołowane. 

 

 

 

 

 

 



Rozdział IX 

Majątek i gospodarka finansowa 

 

§ 24 

 

1.  Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów 

dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności 

publicznej. 

2.  Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, 

spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej. 

3.  Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad, 

określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia 

służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego 

członków. 

4.  Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych 

przepisach. 

 

 

§ 25 

 

1.  Rachunkowość i gospodarka finansowa Stowarzyszenia prowadzone są zgodnie z przepisami 

prawa obowiązującymi na terenie Polski. 

 

 

§ 26 

 

1.  Do nabywania, zbywania i obciążania majątku ruchomego i nieruchomego oraz do 

zaciągania innych zobowiązań upoważniony jest Zarząd Stowarzyszenia. 

2.  Oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz oświadczeń woli w imieniu 

Zarządu, w tym związanych ze stosunkiem pracy, o którym mowa w § 23 pkt. 1 

z uwzględnieniem treści § 26 pkt. 3,  podpisują : Przewodniczący lub jego zastępca 

i skarbnik, bądź Przewodniczący i dwaj inni członkowie Zarządu. 

3.  Zarząd może udzielić pracownikowi biura lub wyznaczonemu pełnomocnikowi 

upoważnienia ogólnego lub szczególnego do występowania w określonych w upoważnieniu 

sprawach w ramach realizacji statutowych celów, w tym do zawierania umów 

cywilnoprawnych oraz umów o pracę z pracownikami Biura.  

 


