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STATUT  
Ligmincha Polska 

 
 
 
 

ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
 

Art.1 
Związek wyznaniowy nosi nazwę „Ligmincha Polska” i zwany jest dalej Związkiem.  
 

Art.2 
Terenem działalności Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedziba mieści się              
w Wildze, przy alei Huberta 4. 
 

Art.3 
Związek działa na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o gwarancjach wolności 
sumienia i wyznania (Dz.U. z 2017 r., poz. 1153 j.t.) i jako całość posiada osobowość prawną. 
 

Art.4 
1. Związek w swej działalności religijnej realizuje linie mistrzów Bon według 

wyznaczonych przez nich wskazówek etycznych.  
 

2. Decyzje o charakterze religijnym, ustanawiane przez władze Związku, zależne są                  
od wymienionej w ust. 1 postawy etycznej. Zarząd określa formę i zakres decyzji                     
w opracowanym przez siebie  regulaminie postępowania,  według wskazówek mistrza. 

 
Art.5 

Związek ma prawo tworzenia oddziałów terenowych. Są one podległe władzom Związku                      
i zasadom określonym w niniejszym Statucie, a także w regulaminach wewnętrznych Związku. 
Oddziały terenowe nie posiadają osobowości prawnej.  
 

Art.6 
Związek nie podlega organizacyjnie żadnemu zagranicznemu ośrodkowi. Swoją działalność 
opiera na tradycjach linii przekazu Bon, z którymi niezbędny jest bezpośredni kontakt 
praktykujących. 
 

Art.7 
Związek działa na zasadzie współpracy z innymi związkami, stowarzyszeniami oraz 
organizacjami kultywującymi podobne cele, zarówno w kraju jak i zagranicą. 
 
 

ROZDZIAŁ II 
CELE I SPOSOBY DZIAŁALNOŚCI 
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Art.8 

Celem Związku jest: 

1) studiowanie nauk Buddy Tonpy Shenraba; 

2) upowszechnianie zasad etycznych i moralnych pochodzących od prastarej tradycji Bon                    
i mistrzów podążających za tą tradycją; 

3) poszanowanie życia w każdej jego formie; 

4) wychowanie swoich członków w duchu wzajemnego poszanowania i tolerancji wobec 
wszystkich poglądów i wyznań; 

5) organizowanie   praktyk   grupowych   medytacji,   a   także   indywidualnych   w   celu 
zrozumienia prawdziwej Natury Umysłu i rozwoju wewnętrznego oraz dążenie‚                                 
do maksymalnej integracji ze światem zewnętrznym; 

6) szeroko rozumiana działalność charytatywna na rzecz ubogich i potrzebujących; 

7) działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego; 

8) edukacja ekologiczna i popieranie działalności na rzecz środowiska naturalnego; 

9) udzielanie pomocy członkom Związku. 

Art.8a. 

1. Związek prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności,                           
lub określonej grupy podmiotów, wyodrębnionych ze względu na szczególnie trudną 
sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa. 

2. Działalność gospodarcza prowadzona przez Związek może mieć charakter wyłącznie 
dodatkowy w stosunku do działalności pożytku publicznego. 

3. Związek przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność, o której mowa                
w ust. 1.  

4. Organem sprawującym nadzór nad wykonywaniem przez Związek działalności pożytku 
publicznego jest Komisja Rewizyjna, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej: 

1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi                  
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa  lub podległości służbowej; 

2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane                 
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie 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. 

5. Członkowie Zarządu, nie mogą pełnić swej funkcji w przypadku, gdy byli skazani 
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego                       
lub przestępstwo skarbowe.  
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6. W związku z prowadzoną przez Związek działalnością pożytku publicznego                      
w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zabrania 
się: 

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji                  
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,             
z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji 
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) przekazywania majątku Związku na rzecz jej członków, członków organów                             
lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku               
do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie                                     
lub na preferencyjnych warunkach; 

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

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich,             
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych 
niż rynkowe. 

7. Działalność opisana w art. 8a ust. 1 Statutu prowadzona przez Związek może mieć 
formę zarówno działalności nieodpłatnej jak i odpłatnej zgodnie z art. 10 ust 1 -3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 j.t).  

8. Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego prowadzoną przez Związek jest 
działalność  w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ww. ustawy, za które 
Związek nie pobiera wynagrodzenia. 

9. Działalnością odpłatną pożytku publicznego prowadzoną przez Związek jest: 

1) działalność  prowadzona w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4 
ww. ustawy, za które Związek pobiera wynagrodzenie; 

2) sprzedaż wytworzonych towarów lub świadczenie usług w zakresie: 

a) rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych                    
na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r.                       
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 j.t.), lub 

b) integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, o których mowa w ustawie z dnia 13 
czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1828 
j.t.) oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r.  o spółdzielniach 
socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.); 

3) sprzedaż przedmiotów darowizny. 
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10. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu 
działalności pożytku publicznego. 

 
 

Art.9 
Związek realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1) studiowanie tybetańskiej tradycji Bon; 
2) organizowanie spotkań z nauczycielami Bon i innych szkół buddyzmu tybetańskiego; 
3) organizowanie kursów medytacji i innych form praktykowania Nauk Buddy Tonpy 

Shenraba; 
4) tworzenie ośrodków terenowych umożliwiających pełną praktykę Nauk Buddy Tonpy 

Shenraba; 
5) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej; 
6) podejmowanie kontaktów i współpracy ze stowarzyszeniami o podobnych celach                 

w kraju i za granicą; 
7) podtrzymywanie ginącej kultury tybetańskiej. 

 
 

ROZDZIAŁ III 
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 
Art.10. 

Członkowie Związku dzielą się na: 
1) zwyczajnych; 
2) członków-kandydatów; 
3) członków honorowych; 
4) członków wspierających. 

 
Art.11. 

1. Członkiem zwyczajnym może zostać pełnoletni obywatel Polski bez względu na swoją 
płeć. 

2. Osoba niepełnoletnia  może   zostać   członkiem  zwyczajnym  tylko   za  pisemną zgodą 
rodziców lub opiekunów prawnych z jednoczesnym spełnieniem warunków z ustępu 1 
niniejszego artykułu. 

3. Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji o przystąpieniu             
do Związku i po przyjęciu jej w drodze uchwały przez Zarząd. 

 
Art.12. 

1. Członkiem-kandydatem może zostać osoba spełniająca warunki z art. 11 ust. 1 lub 2. 
2. Członkiem-kandydatem zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji o przystąpieniu                          

do Związku i wyrażeniu pisemnej zgody na odbycie okresu próbnego. 
3. Zasady i czas trwania okresu próbnego określa w drodze uchwały Zarząd, z tym                     

że członkowi - kandydatowi w trakcie trwania okresu próbnego przysługują prawa 
członka zwyczajnego,   z wyłączeniem przepisów art. 15 pkt 1 niniejszego Statutu. 

4. Członkowie kandydaci mają te same obowiązki co członkowie zwyczajni, wskazane                       
w art. 16. 

5. Po zakończeniu okresu próbnego członek-kandydat może zostać członkiem 
zwyczajnym  w drodze uchwały podjętej przez Zarząd. 

 
Art.13. 
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1. Członkiem honorowym może zostać każda osoba, która akceptuje podstawy religijne i 
cele statutowe Związku.  

2. Członkiem honorowym zostaje się przez przyjęcie tej godności, nadanej w drodze 
uchwały przez Zarząd.  

3. Członkowie honorowi mają te same prawa przysługujące członkom zwyczajnym, 
wskazane w art.15 Statutu, a ponadto mają prawo używać tytułu Członek Honorowy 
Związku, mogą również na pisemny wniosek korzystać ze zwolnienia z opłacania 
składek oraz ze zniżek na wydarzenia organizowane przez Związek. 

4. Członkowie honorowi mają te same obowiązki co członkowie zwyczajni, wskazane              
w art. 16, a ponadto mają obowiązek wspierać Zarząd w zakresie doradztwa.  

 
Art.14. 

1. Tytuł członka wspierającego może być nadany przez Zarząd osobom fizycznym                  
lub prawnym, które w sposób rzeczowy lub finansowy wspierają działalność Związku              
i wyrażą na to zgodę. 

2. Członkowie wspierający mają wszystkie te same prawa co członkowie zwyczajni, 
wskazane w art. 15, za wyjątkiem prawa wyborczego, ponadto są zwolnieni  z opłat 
wpisowego i składek członkowskich. 

3. Członkowie wspierający mają te same obowiązki co członkowie zwyczajni,  wskazane                       
w art. 16, a ponadto powinni dokładać wszelkich starań by wspierać Związek 
finansowo i wizerunkowo. 

 
Art.15. 

Członek zwyczajny ma prawo do: 
1) czynnego i biernego wybierania władz Związku; 
2) zgłaszania propozycji programowych; 
3) uczestnictwa we wszystkich przedsięwzięciach Związku; 
4) przedstawiania wniosków  i   otrzymywania  odpowiedzi  dotyczących działalności 

Związku i jego władz; 
5) korzystania z pomocy Związku. 

 
Art.16. 

Członek zwyczajny ma obowiązek: 
1) respektowania prawa Rzeczypospolitej Polskiej; 
2) przestrzegania postanowień  Statutu Związku  oraz  regulaminów  wewnętrznych                    

i uchwał jego władz; 
3) udziału w realizacji celów statutowych Związku; 
4) wniesienia wpisowego i składek członkowskich w wysokości i terminie ustalonym przez 

władze Związku. 
 

Art.17. 
Członkostwo Związku ustaje na skutek: 

1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Związku; 
2) wykluczenia ze Związku większością 2/3 głosów członków Zarządu, w głosowaniu 

tajnym, przy obecności połowy +1 osoby statutowego składu Zarządu; 
3) w przypadku członka-kandydata także na skutek nie odbycia okresu próbnego. 

 
Art.18. 

Wykluczenie ze Związku może nastąpić w przypadku: 
1) sprzeniewierzenia    się    zasadom     etycznym,    obowiązującym    naukom    oraz 
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postanowieniom Statutu, regulaminów wewnętrznych i uchwał władz Związku; 
2) nie płacenia składek członkowskich przez co najmniej rok. 

 
Art.19. 

1. Od   decyzji   o   nie   przyjęciu   w   poczet   członków   i   od   decyzji   o   wykluczeniu, 
zainteresowanemu   przysługuje   prawo   odwoływania   się  do   Walnego   
Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od otrzymania stosownej uchwały. 

2. Decyzja Walnego Zgromadzenia Członków w powyższych sprawach jest ostateczna                 
i nie podlega odwołaniu. 

ROZDZIAŁ IV  
WŁADZE ZWIĄZKU 

 
Art.20. 

Władzami Związku są: 
1) Walne Zgromadzenie Członków - lub jeśli liczba członków przekroczy sto osób – Walne 

Zgromadzenie Delegatów; 
2) Zarząd; 
3) Komisja Rewizyjna. 

 
Art.21. 

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata.  
 

Art.22. 
1. Uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy + 1 

liczby osób uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi inaczej. 
2. W przypadku równej ilości osób decyduje głos Przewodniczącego zebrania. 
3. Wybory do władz Związku odbywają się w głosowaniu jawnym. 
4. Na wniosek podpisany przez pięciu członków Walnego Zgromadzenia Członków można 

przegłosować głosowanie tajne w każdej sprawie. 
5. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje nad sprawami dla których 

zostało zwołane. 
 

Art.23. 
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 

1. Walne Zgromadzenie Członków (lub Walne Zgromadzenie Delegatów) jest najwyższą 
władzą Związku.   

2. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków należy: 
1) rozpatrywanie spraw dotyczących Związku; 
2) uchwalanie programu działalności Związku i sposobów jego realizacji; 
3) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
5) na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium 

dla Zarządu; 
6) uchwalenie Statutu i jego zmian; 
7) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu pozostałego majątku; 
8) zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych; 
9) na wniosek Zarządu, podejmowanie decyzji o przystąpieniu do federacji 

związków buddyjskich; 
10) załatwianie wszystkich innych spraw nie wymienionych w niniejszym artykule,                              
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a niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Związku. 
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz na dwa 

lata,  co najmniej na dwa tygodnie przed upływem terminu końca kadencji Zarządu               
i Komisji Rewizyjnej. Delegat na Walne Zgromadzenie Członków musi legitymować się 
pełnomocnictwem od trzech osób. 

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd z własnej 
woli lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, lub też na wniosek 1/3 członków zwyczajnych 
Związku  w terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku. 

5. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zarząd powiadamia członków                       
co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem. 

6. Uchwały   Walnego  Zgromadzenia   Członków   podejmowane   w   pierwszym   
terminie wymagają obecności połowy + l osób uprawnionych do głosowania. W drugim 
terminie wymóg ten nie obowiązuje. 

 
Art.24. 

ZARZĄD 
1. Zarząd jest najwyższą władzą Związku w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami 

członków i składa się z sześciu osób z niego wybranych. 
2. Kadencja ustępującego Zarządu trwa do momentu wyboru nowego Zarządu. 
3. Zarząd wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika                              

w głosowaniu tajnym, przy obecności wszystkich członków Zarządu zwykłą większością 
głosów. W przypadku równego rozkładu głosów w głosowaniu nad wyborem 
Przewodniczącego, Przewodniczącym zostaje kandydat starszy stażem członkowskim w 
Związku. W przypadku równego rozkładu głosów w głosowaniu nad wyborem 
Sekretarza i Skarbnika decydujący głos należy do nowo wybranego Przewodniczącego.  

4. Do kompetencji Zarządu należy: 
1) kierowanie aktualną działalnością Związku; 
2) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków; 
3) koordynowanie działań realizujących postanowienia Statutu i uchwal władz 

Związku oraz regulaminów wewnętrznych; 
4) ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich; 
5) reprezentacja Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu; 
6) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków; 
7) zapraszanie lamów-nauczycieli; 
8) podejmowanie uchwal o przyjęciu lub wykluczeniu członków oraz o zasadach             

i czasie trwania okresu próbnego dla członka-kandydata; 
9) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Zarządu i podległych mu jednostek 

organizacyjnych oraz przedstawianie ich Walnemu Zgromadzeniu Członków   
do zatwierdzenia; 

10) zarządzanie majątkiem i funduszami Związku; 
11) nadawanie tytułów członka honorowego i wspierającego; 
12) podejmowanie uchwał o tworzeniu, znoszeniu i przekształcaniu oddziałów 

terenowych; 
13) załatwianie wszystkich innych spraw niewymienionych w niniejszym artykule,                         

a niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Związku. 
5. Wszystkie uchwały podejmowane są przez Zarząd zwykła większością głosów przy 

obecności polowy + 1 członków Zarządu. 
6. Organizacje i podział obowiązków określi regulamin wewnętrzny Zarządu uchwalony 

zwykłą większością głosów przy obecności połowy + 1 członków Zarządu                                  
i przedstawiony do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Członków. 
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Art.25. 

KOMISJA REWIZYJNA 
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybieranych spośród siebie przez Walne 

Zgromadzenie Członków, a niebędących członkami Zarządu. 
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego                     

i Sekretarza w głosowaniu tajnym, przy obecności wszystkich członków. 
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku. Wszelkie 

decyzje zapadają większością głosów, przy obecności wszystkich członków. 
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej dysponują głosem doradczym na posiedzeniach 

Zarządu. 
5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) dokonywanie raz do roku kontroli całokształtu działalności Związku,                       
a w szczególności działalności finansowej; 

2) składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań z działalności 
Związku, wraz z wnioskami dotyczącymi udzielenia Zarządowi absolutorium; 

3) składanie wniosku do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Członków. 

6. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania i otrzymywania odpowiedzi od Zarządu                      
w związku z ustaleniami kontrolnymi. 

7. Komisja   Rewizyjna  w  swojej  działalności  korzysta  z  sekretariatu  Zarządu  i  jest 
finansowana z funduszy będących w dyspozycji Zarządu. 

8. Organizację i podział obowiązków określi regulamin wewnętrzny Komisji Rewizyjnej 
uchwalony zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków Komisji 
Rewizyjnej    i przedstawiony do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Członków. 

9. Kadencja ustępującej Komisji Rewizyjnej trwa do momentu wyboru nowej Komisji 
Rewizyjnej.  

 
ROZDZIAŁ V 

STATUS OSOBY DUCHOWNEJ NA GRUNCIE PRAWA WEWNĘTRZNEGO ZWIĄZKU LIGMINCHA 
POLSKA  

 
Art.26. 

Członkowie Związku, którzy poświęcają się studiom i praktykom religijnym, wykonywaniu 
posług religijnych, obsłudze świątyń i uzyskały odpowiednie święcenia od uprawnionych 
lamów mogą uzyskać status osoby duchownej Związku. 
 

Art.27. 
Status osoby duchownej Związku i czas trwania tego statusu zatwierdza Zarząd na drodze 
uchwały. Po upływie wyznaczonego terminu, czas ten może zostać przedłużony na drodze 
uchwały podjętej przez Zarząd. 
 

Art.28. 
Osobą duchowną może zostać: 
1) mnich, mniszka; 
2) mnich-nauczyciel, mniszka-nauczycielka; 
3) nauczyciel świecki, nauczycielka świecka; 
4) osoba świecka. 
 

Art.29. 
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1. Mnichem (mniszką) jest osoba, która otrzymała pełne święcenia i ściśle przestrzega 
reguł zakonnych, w tym celibatu. 

2. Mnichem-nauczycielem (mniszką-nauczycielką) jest osoba, która przestrzega celibatu                     
i pozostałych reguł zakonnych i która nabyła uprawnienia do nauczania religijnego 
nadane przez mistrzów kierujących praktykami religijnymi Związku. 

3. Nauczycielem świeckim (nauczycielką świecką) jest osoba, która nabyła uprawnienia                   
do nauczania religijnego nadane przez mistrzów kierujących praktykami religijnymi,              
a która nie uzyskała pełnych święceń mnisich. 

4. Osobą świecką o statusie osoby duchownej jest osoba, która uzyskała niepełne 
święcenia mnisie (bez celibatu), a która poświęciła się w pełni pracy na rzecz Związku. 

 
Art.30. 

Utrata statusu osoby duchownej następuje w wypadku: 
1) upływu czasu na jaki został zatwierdzony, jeżeli czas ten nie został 

przedłużony; 
2) złożenia do Zarządu pisemnej rezygnacji z korzystania ze statusu osoby 

duchownej. 
 

 
ROZDZIAŁ VI 

ODDZIAŁY TERENOWE ZWIĄZKU 
 

Art.31. 
1. Oddziały terenowe Związku tworzy, znosi i przekształca Zarząd w drodze uchwały. 
2. Uchwała   o   powołaniu   określa   organizację   i   kompetencje   oddziału   terenowego                  

z zachowaniem przepisów obowiązującego prawa i niniejszego Statutu. 
 
 

ROZDZIAŁ VII  
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZWIĄZKU l JEGO MAJĄTKU 

 
Art.32. 

1. Majątek Związku stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze. 
2. Na fundusze składają się w szczególności: 
     1) wpływy z wpisowego i składek członkowskich; 
     2) darowizny, dotacje, zapisy i subwencje; 
     3) wpływy z działalności statutowej; 
     4) wpływy   z   działalności   gospodarczej    prowadzonej    zgodnie   z   obowiązującymi 
przepisami. 
 

Art.33. 
Majątkiem i funduszami Związku dysponuje Zarząd. 
 

Art.34. 
1. Związek jako całość reprezentuje na zewnątrz Przewodniczący. 
2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Związku uprawniony jest 

Przewodniczący wraz z upoważnionym członkiem Zarządu lub upoważnionym przez 
Zarząd, zatrudnionym Głównym Księgowym . Powyższe upoważnienie nastąpi zwykłą 
większością głosów przy obecności polowy + 1 liczby osób uprawnionych do 
głosowania. 
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ROZDZIAŁ VIII 
ZMIANY W STATUCIE I ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU 

 
Art.35. 

1. Uchwałę  w  sprawie  zmiany  Statutu   lub  rozwiązania  Związku podejmuje  Walne 
Zgromadzenie Członków większością 3/4 głosów, przy obecności  co najmniej połowy 
ogólnej liczby członków zwyczajnych. 

2. W   razie  podjęcia  uchwały o  rozwiązaniu  Związku,   Walne  Zgromadzenie Członków 
wyznacza likwidatora i określa cel, o charakterze charytatywnym lub ekologicznym,               
na jaki ma być przeznaczony majątek Związku.  

 
ROZDZIAŁ IX 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 
 

Art.36. 
We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy 
obowiązującego prawa. 


