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Statut  

Stowarzyszenia NÓW. Nowe Rzemiosło 

 

(tekst jednolity z 24.01.2020) 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie NÓW. Nowe Rzemiosło 

(zwane dalej Stowarzyszeniem). 

2. Stowarzyszenie może posługiwać się również nazwą NÓW. New Craft Poland w kontaktach 

międzynarodowych. 

 

§ 2 

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach 

(Dz.U. 2017. 210 t.j.). 

 

§ 3 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.  

 

§ 4 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach. 

2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony wyłącznie do realizacji 

celów statutowych określonych w § 9 Statutu. 

3. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych 

do głosowania. 

 

§ 5 

Siedzibą Stowarzyszenia jest m. st. Warszawy.  

 

§ 6 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej (RP). 



2 

 

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Polski w zakresie realizacji celów 

statutowych. 

3. Dla wykonania swych zadań statutowych Stowarzyszenie może tworzyć stałe i czasowe oddziały 

i filie  

w Polsce i poza jej granicami, a także ustanawiać w kraju i za granicą swoich przedstawicieli. 

§ 7 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń 

realizujących podobne cele.  

§ 8 

1. Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami.  

2. Prawo do używania nazwy i symbolu graficznego Stowarzyszenia przysługuje wyłącznie 

Stowarzyszeniu 

 

Rozdział II 

Cele i zadania Stowarzyszenia 

 

§ 9 

 Celem Stowarzyszenia jest: 

A. wspieranie polskiego rzemiosła, rozumianego jako wytwórczość przedmiotów użytkowych lub 

artystycznych, sygnowanych, wykonanych ręcznie lub z niewielkim nakładem pracy 

mechanicznej, oryginalnych i odznaczających się wysoką jakością, zwanego dalej rzemiosłem. 

B. promowanie rzemiosła oraz związanego z nim stylu życia w Polsce i za granicą. 

C. poprawa jakości życia i pracy rzemieślników. 

D. propagowanie ekologicznego stylu życia. 

E. wspieranie produktów i usług proekologicznych. 

F. promocja i rozwój kultury, sztuki; ochrona dóbr kultury i tradycji. 

G. działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

 

§ 10 

Cele statutowe realizowane będą przez:  

 

1) Kampanie informacyjno-edukacyjne, prezentowanie stanowiska w mediach. 

2) Publikowanie i wydawanie materiałów (biuletyny, broszury, ulotki itp.) związanych z 

realizacją celów statutowych. 

3) Wydawanie książek związanych z realizacją celów statutowych. 
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4) Prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej związanej z realizacją celów 

statutowych.  

5) Prowadzenie działalności szkoleniowej związanej z realizacją celów statutowych.  

6) Organizowanie: 

a) warsztatów, szkoleń  

b) konferencji i seminariów  

c) wystaw, plenerów  

d) happeningów, marszów, akcji masowych, akcji cyklicznych, akcji lokalnych, aukcji, 

kampanii na rzecz zasygnalizowania lub rozwiązania problemu  

związanych z realizacją celów statutowych. 

7) Prowadzenie prac naukowo - badawczych związanych z realizacją celów statutowych. 

8) Organizowanie imprez rekreacyjnych i kulturalnych. 

9) Współpracę z organizacjami pozarządowymi i sieciami organizacji, krajowymi i 

międzynarodowymi, a także podmiotami zainteresowanymi polskim rzemiosłem. 

10) Współpracę z instytucjami wspierającymi rozwój sektora pozarządowego, a także z 

organami i instytucjami administracji państwowej i samorządowej. 

11) Współpracę z artystami, projektantami, instytucjami kultury i designu, innymi 

organizacjami pozarządowymi dotyczącą rozwoju rzemiosła. 

12) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania. 

13) Realizacje zadań publicznych i grantów, związanych ze wspieraniem rzemiosła oraz 

ginących zawodów. 

14) Wspieranie prawne, merytoryczne i materialne rzemieślników. 

15) Reprezentowanie rzemieślników i ich interesów w sferze publicznej 

 

§ 10a 

Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia może być: 

1) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego; 

2) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; 

3) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 

4) Sprzedaż dzieł sztuki, wyrobów rzemiosła artystycznego; 

5)  Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku 

domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 

6) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 

7) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach; 
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8) Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach; 

9) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach; 

10) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach; 

11) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; 

12) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; 

13) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami; 

14) Wydawanie książek; 

15) Działalność agencji reklamowych; 

16) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji; 

17) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; 

18) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 

(Internet); 

19) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;  

20) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac 

chronionych prawem autorskim; 

21) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 

22) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej; 

23) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 

24) Działalność wspomagająca edukację; 

25) Działalność z zakresu specjalistycznego projektowania. 

26) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana; 

 

Rozdział III 

Członkowie Stowarzyszenia: ich prawa i obowiązki 

 

§ 11 

Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, a także cudzoziemcy nie 

mający miejsca zamieszkania na terytorium Polski.  

 

§ 12 

1. Członkiem Stowarzyszenia staje się osoba fizyczna lub osoba prawna, która: 

a) korzysta z pełni praw publicznych,  
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b) utożsamia się z celami statutowymi Stowarzyszenia,  

c) deklaruje chęć ich realizacji,  

d) złożyła deklarację członkowską, 

e) przedstawiła rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia. 

2. Decyzję w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały. 

3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym. 

 

§ 13 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:  

a) członków zwyczajnych,  

b) członków wspierających, 

c) członków honorowych.  

 

§ 14 

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

działalność rzemieślniczą lub artystyczną lub której działalność jest bezpośrednio związana z 

promocją polskiego rzemiosła, która zgadza się z założeniami programowymi Stowarzyszenia i 

zobowiąże się do przestrzegania statutu Stowarzyszenia oraz złoży deklarację członkowską i 

zostanie przyjęta przez Zarząd. Przed złożeniem deklaracji Kandydat na członka Stowarzyszenia 

ma obowiązek zapoznać się z postanowieniami Statutu. 

2.  Członkowie-założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi z momentem 

podpisania deklaracji członkowskiej. 

3. O przyjęciu w szeregi Stowarzyszenia decyduje Zarząd w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego składu. Przyjęcie nowych 

członków w szeregi Stowarzyszenia odbywa się co do zasady 2 razy w roku kalendarzowym, w 

styczniu oraz w lipcu, chyba że Zarząd postanowi inaczej. 

4. W przypadku negatywnej decyzji Zarządu o przyjęciu w szeregi Stowarzyszenia kandydat ma 

prawo zwrócić się do Walnego Zebrania Członków w terminie do 30 dni. Decyzja zostaje 

podjęta, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy co najmniej 50 % obecności 

członków Stowarzyszenia. W przypadku braku quorum – § 25 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 15 

Członek zwyczajny ma prawo: 

a) wybierać i być wybierany do władz Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 14. Ust. 2 Statutu, 

b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków, z zastrzeżeniem § 14 

ust. 2 Statutu, 

c) uczestniczyć w pracach i przedsięwzięciach Stowarzyszenia, 

d) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia, 
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e) korzystać z pomocy, dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia. 

 

§ 16 

Do obowiązków członka zwyczajnego należy: 

a) przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

b) czynne uczestnictwo w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów statutowych, 

c) regularne opłacanie składek członkowskich. 

 

§ 17 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, która 

dokona przysporzenia majątkowego na rzecz Stowarzyszenia lub aktywnie wspiera cele 

Stowarzyszenia i która zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie deklaracji członkowskiej. 

2. Powyższe dotyczy również osób fizycznych i podmiotów spoza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

3. Członek wspierający posiada prawa określone w § 15 lit. c - e. 

4. Członek wspierający - osoba prawna, działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem 

pełnomocnika. 

 

§ 18 

1. Godność członka honorowego otrzymuje osoba fizyczna za wybitne zasługi dla Stowarzyszenia.  

2. Członek honorowy ma prawo do korzystania ze wszystkich dobrodziejstw Stowarzyszenia oraz 

zwolniony jest od płacenia składek. 

 

§ 19 

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w przypadku: 

1. Dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia.  

2. Śmierci lub utraty osobowości prawnej.  

3. Pozbawienia praw publicznych. 

4. Skreślenia uchwałą Zarządu z powodu zalegania z opłatą składki rocznej dłużej niż 6 miesięcy.  

5. Wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu z powodu:  

a) naruszania zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał lub regulaminów, a w 

szczególności nie uczestniczenie w działaniach Stowarzyszenia przez okres dłuższy niż 1 rok,  

b) działania na szkodę Stowarzyszenia.  
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Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

 

§ 20 

Władzami Stowarzyszenia są:  

1. Walne Zebranie Członków,  

2. Zarząd, 

3. Komisja Rewizyjna. 

 

§ 21 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

 

§ 22 

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

 

§ 23 

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbywa się nie rzadziej niż raz w roku i 

jest zwoływane z inicjatywy Zarządu, który jest zobowiązany na 14 dni wcześniej, skutecznie 

powiadomić o tym wszystkich członków Stowarzyszenia, podając datę, miejsce i porządek 

zebrania.  

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwoływane w przypadkach szczególnej wagi przez 

Zarząd, z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej, lub na pisemne żądanie co 

najmniej jednej trzeciej członków.  

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w terminie 2 

miesięcy od daty zgłoszenia wniosku lub żądania.  

4. W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 100 osób Walne Zebranie 

Członków może odbywać się przy udziale delegatów będących reprezentantami wszystkich 

członków Stowarzyszenia. 

5. Delegaci zostają wyłonieni na Walnym Zebraniu podczas jawnego głosowania, spośród 

wszystkich kandydujących członków. 

6. Delegat reprezentuje liczbę członków Stowarzyszenia nie mniejszą niż pięć osób. 

7. Delegat ma obowiązek konsultowania się z członkami, których reprezentuje podczas Walnego 

Zebrania  

i jest wyrazicielem ich woli. 

 

§ 24 

Kompetencje Walnego Zebrania:  

1. Ustalanie programu działania Stowarzyszenia. 
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2. Podejmowanie uchwał dotyczących:  

a) preliminarza kosztów związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia,  

b) zmiany statutu Stowarzyszenia,  

c) ustalania wysokości składek członkowskich, 

d) odwoływania władz Stowarzyszenia. 

3. Udzielanie lub nieudzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium członkom Zarządu.  

4. Wybieranie władz Stowarzyszenia.  

5. Rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia od uchwał Zarządu. 

6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

7. Nadawanie członkostwa honorowego osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia.  

8. Podejmowanie decyzji dotyczącej rozwiązania Stowarzyszenia.  

 

§ 25 

1. Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 

połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia, z wyłączeniem uchwał dotyczących wyboru 

władz, zmiany statutu, uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu majątku 

likwidowanego Stowarzyszenia. 

2. Jeżeli Walne Zebranie Członków w pierwszym terminie nie może podjąć uchwał, ze względu na 

brak wymaganej liczby członków na Zebraniu, zwołuje się Walne Zebranie Członków w drugim 

terminie, nie wcześniej niż przed upływem 1 godziny. Walne Zebranie Członków zwołane w tym 

trybie, może podejmować ważne uchwały bez względu na liczbę obecnych Członków. 

3. Walne Zebranie Członków wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza Zebrania.  

4. W Walnym Zebraniu Członków, poza członkami Stowarzyszenia, mogą brać udział zaproszeni 

goście z głosem doradczym. 

 

§ 26 

1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia i jego najwyższą władzą wybieraną przez 

Walne Zebranie, w obecności co najmniej dwóch trzecich członków zwyczajnych, w głosowaniu 

tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami zwyczajnymi. 

2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 - 7 członków, w tym z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i 

Członków Zarządu. Funkcja Skarbnika może być łączona z pozostałymi funkcjami. 

3. Zarząd na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu jawnym wybiera ze swojego składu: Prezesa i  

Wiceprezesa i dwóch Członków Zarządu. 

4. Członkowie Zarządu wybierani są na okres 3 lat. 

5. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci. 

6. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku: 

a) zakończenia kadencji Zarządu, 

b) złożenia rezygnacji, 
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c) niewykonywania funkcji przez okres co najmniej pół roku, 

d) działania na szkodę Stowarzyszenia lub naruszenia przepisów prawa lub Statutu 

Stowarzyszenia. 

7. Walne Zebranie Członków odwołuje członka Zarządu z przyczyn określonych w ust.6 lit. c) i d) 

w trybie przewidzianym ust. 1. 

8. Zarząd jest zdolny do wykonywania statutowych funkcji w składzie co najmniej 2 osobowym, w 

tym Prezes i Wiceprezes lub Prezes i Członek Zarządu lub Wiceprezes i Członek Zarządu. 

9. W razie niemożności lub rezygnacji Prezesa z pełnienia funkcji, rolę tę pełni Wiceprezes, do 

chwili wyboru nowego Prezesa. 

10. Uzupełnienia Zarządu może dokonać Zarząd jeżeli jego ilość nie jest mniejsza niż 1/3 stanu 

osobowego całego Zarządu. 

11. W przypadku rezygnacji więcej niż 1/3 stanu osobowego Zarządu, Zarząd ma obowiązek zwołać 

w ciągu 21 dni Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia swego składu lub wyboru nowego 

składu Zarządu. 

12. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

§ 27 

Kompetencje Zarządu:  

A. 

1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 

2. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków.  

3. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków przynajmniej raz w roku.  

4. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz ogólny nadzór nad działalnością gospodarczą, 

jeżeli taka działalność zostanie przez Stowarzyszenie podjęta.  

5. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia. 

6. Podejmowanie uchwał w sprawach wydatków oraz nabywania i zbywania majątku ruchomego 

Stowarzyszenia. 

7. Powoływanie w zależności od potrzeby zespołów członkowskich do wykonywania określonych 

zadań statutowych.  

8. Koordynowanie prac Stowarzyszenia z działaniami innych podmiotów realizujących podobne 

zadania, zgodnie z celami statutowymi.  

9. Podejmowanie uchwał dotyczących wyróżniania i karania członków Stowarzyszenia.  

10. Sporządzanie sprawozdań z działalności Zarządu i przedstawianie ich Walnemu Zebraniu 

Członków.  

11. Przygotowanie projektów uchwał i innych materiałów na Walne Zebranie Członków. 

13. Nadawanie statusu członka zwyczajnego i wspierającego. 

14. Określanie zasad wynagradzania pracowników Stowarzyszenia. 
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15. Podejmowanie uchwał nie zastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia. 

 

B 

1. Zarząd zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 4 miesiące.  

2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub osoba przez niego upoważniona.  

3. Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy członków Zarządu.  

4. W przypadku równej liczby głosów, decydujący jest głos Prezesa. 

 

§ 28 

1. Komisja Rewizyjna jest odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania 

kontroli wewnętrznej kolegialnym organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia.  

2. Komisja Rewizyjna w składzie 3 osób wybierana jest przez Walne Zebranie Członków 

analogicznie jak Zarząd, na okres trzech lat.  

3. Wyboru dokonuje się spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia: 

1)  Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem Zarządu Stowarzyszenia ani 

pozostawać z członkiem Zarządu Stowarzyszenia w związku małżeńskim, we wspólnym 

pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.  

2) Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.  

3) W przypadku, gdyby członkowie Komisji Rewizyjnej z tytułu pełnienia funkcji w tym organie 

otrzymywali zwrot kosztów lub wynagrodzenie ma zastosowanie następujące 

ograniczenie: członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych 

kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego za rok poprzedni. 

4. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność gospodarczą i finansową Zarządu oraz przestrzeganie 

statutu przez członków i organy Stowarzyszenia.  

5. Przedkłada sprawozdania ze swej działalności Walnemu Zebraniu i wnioskuje o udzieleniu lub 

nieudzielaniu absolutorium Zarządowi, bądź poszczególnym członkom Zarządu. 

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z 

głosem doradczym.  

7. Zebrania Komisji Rewizyjnej odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 

w roku.  

8. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy członków Komisji Rewizyjnej.  

9. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

10. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy zgłaszanie wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego 

Zebrania.  
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§ 29 

 

Członkowie władz Stowarzyszenia mogą być odwołani ze swych stanowisk przed upływem kadencji 

w przypadku niewypełnienia swych obowiązków na udokumentowany wniosek, co najmniej 

połowy członków Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej, uchwałą Walnego Zebrania podjętą w 

głosowaniu tajnym.  

 

§ 30 

1. Pracownicy Stowarzyszenia podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o 

pracę oraz ustala ich wynagrodzenie za pracę. 

2. Zarząd może powołać Dyrektora Biura Stowarzyszenia. W tym przypadku, do zadań Dyrektora 

należeć będzie w szczególności koordynowanie i kierowanie pracą osób zatrudnionych w 

Stowarzyszeniu. 

3. Zarząd może uchwałą upoważnić Dyrektora Biura Stowarzyszenia do podejmowania  

w imieniu Zarządu niektórych czynności z zakresu bieżącej działalności Stowarzyszenia, ze 

szczególnym uwzględnieniem czynności zastrzeżonych przepisami prawa pracy dla 

pracodawcy, z wyłączeniem jednak możliwości składania jednoosobowo oświadczeń woli w 

imieniu Stowarzyszenia. 

4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3 nie może nastąpić z wyłączeniem uprawnień Zarządu. 

 

§ 31 

1. W przypadku zmniejszenia się składu osobowego Komisji Rewizyjnej, jeżeli jej ilość nie jest 

mniejsza niż 1/3 stanu osobowego Komisja Rewizyjna może dokonać uzupełnienia.  

2. W przypadku rezygnacji więcej niż 1/3 stanu osobowego Komisji Rewizyjnej, Zarząd na wniosek 

Komisji Rewizyjnej ma obowiązek zwołać w ciągu 21 dni Walne Zebranie Członków, w celu 

uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej lub wyboru nowych członków. 

 

Rozdział V 

Majątek Stowarzyszenia 

 

§ 32 

Majątek Stowarzyszenia służy do prowadzenia działalności statutowej i gromadzenia środków do 

prowadzenia tej działalności (mając w szczególności na uwadze przygotowanie materiałów 

promujących polskie rzemiosło, wkład własny w projektach grantowych realizujących cele statutowe, 

wynagrodzenia dla współpracowników Stowarzyszenia, czy koszty codziennego utrzymania 

Stowarzyszenia, takie jak biuro, strona internetowa czy prowadzenie księgowości).  

  

§ 33 
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1. Majątek Stowarzyszenia stanowią jego fundusze, ruchomości i nieruchomości. 

2. Na majątek Stowarzyszenia składają się w szczególności: 

a) wpływy ze składek członkowskich, 

b) darowizny, subwencje, dotacje, spadki, zapisy i innego rodzaju przysporzenia majątkowe 

poczynione na rzecz Stowarzyszenia, 

c) prawa majątkowe oraz pożyczki i dochody z tych praw, 

d) dochody ze zbiórek, aukcji, przetargów organizowanych przez lub na rzecz Stowarzyszenia, 

e) odsetki bankowe i inne przychody z kapitału, 

f) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na zasadach i w formie przewidzianych 

odrębnymi przepisami. 

3. Dla zapewnienia prawidłowej organizacji i kontroli finansowej Stowarzyszenia, Zarząd może 

stworzyć stanowisko Głównego Księgowego.  

4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w sprawach o charakterze 

niemajątkowym upoważniony jest każdy z członków Zarządu działający samodzielnie.  

5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w sprawach o charakterze 

majątkowym, których wartość jest równa lub nie przekracza kwoty 5.000 zł (słownie: pięć 

tysięcy złotych), upoważniony jest każdy z członków Zarządu działający samodzielnie. Do 

składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w sprawach o charakterze majątkowym, 

których wartość przekracza kwotę 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), wymagane jest 

współdziałanie dwóch członków Zarządu. 

6. Prezes i Wiceprezes działający łącznie mogą udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania 

Stowarzyszenia w dowolnym zakresie umocowania.  

7. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami o 

rachunkowości oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sposób 

umożliwiający rachunkowe wyodrębnienie przychodów, kosztów i wyników każdej z form 

działalności: odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności 

gospodarczej. 

 

§ 34 

Stowarzyszenie nie może: 

1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do 

jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 

członkowie organów oraz pracownicy 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”, 

2) przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego 

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, 
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3) wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub 

pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich 

chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia,  

4) nabywać 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. 

 

 

Rozdział VI. 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§ 35 

1. Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. 

2. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów, w obecności co 

najmniej połowy członków zwyczajnych. 

 

§ 36 

1. Decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek 

Zarządu. 

2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz przeznaczeniu jego środków podejmuje Walne 

Zebranie Członków większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków 

zwyczajnych. 

3. Likwidację Stowarzyszenia przeprowadza Komisja Likwidacyjna powołana przez Walne 

Zebranie Członków. 

4. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel społeczny określony w uchwale 

Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 

 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

 

§ 37 

1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia i uzyskania osobowości 

prawnej. 

2. Zmiany w Statucie obowiązują z dniem uchwalenia przez Walne Zebranie Członków. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie ustawy  

i przepisy. 
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