
Warszawa  29.06.2014

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia TERRANOVA 
Warszawa 29 czerwca 2014 roku.

Stowarzyszenie  TERRANOVA  w  dniu  29  czerwca  2014  roku  liczy  50  czonków  w  tym  2ł  
honorowych  (tylko  gos   doradczy).  Obecnych  na  Nadzwyczajnym  Walnym  Zgromadzeniuł  
Stowarzyszenia  w  dniu  29  czerwca  2014  roku  w  Warszawie  byo  9  osób  w  tym  3  osób  przezł  
penomocnictwa. ł

Zebranie rozpocz to  si  w drugim terminie z powodu stwierdzenia braku wymaganego kworum.ę ę
Zebranie otworzya i powitaa zgromadzonych Czonek Zarz du  Magorzata Nowak ł ł ł ą ł , sporz dzonoą  

list  obecno ci  i sprawdzono penomocnictwa:ę ś ł

1. Agnieszka Kublik
2. Aleksandra Klimowicz – Tutak
3. Marek Tutak
4. Magorzata Nowakł
5. Sawomir Nowakł
6. Magdalena Sztuka - Wi niewskaś
7. Bogusaw Wi niewski - penomocnictwo na Magdalen  Sztuk  - Wi niewskł ś ł ę ę ś ą
8. Dagmara udzi ska  - penomocnictwo na Aleksandr  Klimowicz – TutakŁ ń ł ę
9. Iwona Strzy ewska-Habela - penomocnictwo na Aleksandr  Klimowicz – Tutak ż ł ę

Nadzwyczajne  Walne Zgromadzenie  dokonao  wyboru  Przewodnicz cego  Zebrania  w osobieł ą  
Magdaleny Sztuki-Wi niewskiej  oraz Komisji Skrutacyjnej w osobach Aleksandry Klimowicz –Tutak iś  
Magorzaty Nowak oraz protokolanta w osobie Agnieszki Kublik.ł

Sprawozdanie merytoryczne z dziaalno ci  Stowarzyszenia za rok 2014 omówia czonek Zarz duł ś ł ł ą  
Magdalena Sztuka – Wi niewska.   Sprawozdanie Finansowe z dziaalno ci  Stowarzyszenia za rokś ł ś  
2014  omówia  skarbnik  Magdalena  Sztuka-Wi niewska.  Pytania  od  czonków  Stowarzyszeniał ś ł  
dotycz cych  Sprawozdania Finansowego byy  przesane  drog  elektroniczn  i zostay  rozwi zane  e-ą ł ł ą ą ł ą
meilowo. 

Komisja Rewizyjna zo y a  rezygnacje po zo eniu  sprawozdania po poprzednim Walnym.  ł ż ł ł ż

Przewodnicz cy  Nadzwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia  ogosi  gosowanie  nad  przyj ciemą ł ł ł ę  
sprawozdania finansowego za rok 2014:

Gosowao  osób 9, za – 9, wstrzymuj cych - 0, przeciw – 0ł ł ą

Sprawozdanie Finansowe za 2014 rok zostao przyj te.ł ę

Sprawozdanie  z  prac  Komisji  Rewizyjnej  za  rok  2014  zo y  pisemnie  Przewodnicz cy  Komisjił ż ł ą  
Rewizyjnej Marcin Str czy ski.  ą ń

Przewodnicz cy  Nadzwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia  ogosi  gosowanie  nad  udzieleniemą ł ł ł  
Zarz dowi  absolutorium.ą

Gosowao  osób 9, za – 9, wstrzymuj cych - 0, przeciw – 0ł ł ą

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia TERRANOVA udzielio  ust puj cemu  Zarz dowi  ł ę ą ą
absolutorium.

W  zwi zku  z  rezygnacj  czonków  Zarz du  w  osobie  Agnieszki  Kublik  i  El biety  Leontiew-ą ą ł ą ż
Kusi skiej  Przewodnicz cy  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia TERRANOVAł ń ą  
ogosi  zgaszanie kandydatów na Czonków Zarz du  Stowarzyszenia TERRANOVA. Zgoszone zostaył ł ł ł ą ł ł  
nast puj ce  kandydatury:ę ą

1. Agnieszka Kublik – zgosi  Sawomir Nowak  ł ł ł



Agnieszka Kublik nie wyrazia zgody na ponowne kandydowanie na Czonka Zarz du.ł ł ą

Przewodnicz cy  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogosi  I i  w zwi zku  z brakiem Kandydatówą ł ł ż ą  
na czonka zarz du  zgodnie z art. 31 Zarz d  b dzie  dziaa  w 3 osobowym skadzie w osobie ł ą ą ę ł ł ł

1. Ryszard Kuflewicz 
2. Magorzata Nowak  ł
3. Magdalena Sztuka-Wisniewska 

Przewodnicz cy  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogosi  zgaszanie kandydatów na Czonkówą ł ł ł ł  
Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia TERRANOVA. Zgoszone zostay nast puj ce  kandydatury:ł ł ę ą

1. Beata Kemesies – zgoszona przez Magorzat  Nowak ł ł ę
2. Aleksandra Klimowicz-Tutak – zgoszona przez Magorzat  Nowakł ł ę
3. Dagmara udzi ska  – zgoszona przez Aleksandr  Klimowicz-Tutak – zgoda zostaa  wyra onaŁ ń ł ę ł ż  

telefonicznie

Przewodnicz cy  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogosi  gosowanie nad wyborem Czonkówą ł ł ł ł  
Komisji  Rewizyjnej  Stowarzyszenia.  Po  podliczeniu  gosów  Komisja  Skrutacyjna  ogosi a  wynikił ł ł  
gosowania.ł
 
Gosowao  osób 9. Liczba gosów otrzymana przez kandydatów:ł ł ł

1.Beata Kemesies - 8 gosówł
2.Aleksandra Klimowicz-Tutak – 7 gosów ł
3.Dagmara udzi ska  – 7 gosówŁ ń ł

Przewodnicz cy  Nadzwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia  ogosi ,  e  do  Komisji  Rewizyjneją ł ł ż  
Stowarzyszenia wybrane zostay 3 nast puj ce  osoby:ł ę ą

1. Beata Kemsies 
2. Aleksandra Klimowicz-Tutak
3. Dagmara udzinskaŁ

Komisja  Rewizyjna  na  pierwszym  posiedzeniu  si  ukonstytuuje  i  poinformuj  Zarz d  i  Czonkówę ę ą ł  
Stowarzyszenia o swoim skadzie.ł
 
Zarz d  w nowym skadzie odby  pierwsze posiedzenie w celu ukonstytuowania si  i po zebraniu ogosi ,ą ł ł ę ł ł  
e:  ż
 

1. Wiceprezesem  Zarz du  Stowarzyszenie  oraz  Skarbnikiem  zostaa   Magdalena  Sztuka  -ą ł  
Wi niewska   ś

2. Sekretarzem Stowarzyszenia zostaa  Magorzata Nowakł ł
3. Prezesem Zarz du  Stowarzyszenia zosta   Ryszard Kuflewicz ą ł

 

Został przypomniany plan pracy na 2014 i plan budżetowy na 2014 przedstawiony w dniu 29 marca w 

dniu 2014 na poprzednim walnym.



Wolne wnioski

1. Wniosek  Małgorzaty  Nowak  o  zmianę  ze  statusu  Stowarzyszenia  rejestrowego  na 

Stowarzyszenie zwykle. 

Magdalena Sztuka-Wiśniewska przedstawił  zasady funkcjonowania Stowarzyszenia zwykłego i 

po przeanalizowaniu danych Walne odrzuciło ten wniosek:

Stowarzyszenie zwykłe

Aby powstało stowarzyszenie, zwykłe potrzeba minimum 3 osób, które uchwalają regulamin dzia-
łania i wybiorą spośród siebie przedstawiciela. Następnie zgłaszają pisemnie informację, że powsta-
ło stowarzyszenie do właściwego wydziału w starostwie powiatowym (może to być wydział spraw 
obywatelskich albo wydział spraw społecznych, w zależności od organizacji pracy urzędu). Jeżeli w 
ciągu 30 dni od momentu złożenia dokumentów w urzędzie nie zostanie wydany zakaz działalności 
stowarzyszenia, oznacza to, że może ono rozpocząć działania.

Stowarzyszenie zwykłe ma jednak spore ograniczenia, nie może:

ξ

prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego lub działalności gospodarczej, 

ξ

zrzeszać się i tworzyć oddziałów, 

ξ

ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego, 

ξ

przyjmować darowizn, dotacji, przeprowadzać zbiórek publicznych. 

W praktyce poważnym ograniczeniem w działalności jest możliwość pozyskiwania majątku jedynie 
ze składek członkowskich.

Stowarzyszenie zwykłe podlega ponadto określonym obowiązkom. Musi mieć numery NIP i RE-
GON, tak jak każdy inny podmiot, oraz powinno prowadzić pełną księgowość, a co za tym idzie, 
sprawozdawać się corocznie do Urzędu Skarbowego (tj. sporządzać i wysyłać sprawozdania finan-
sowe).
NIE MOŻNA PRZEKSZTAŁCIĆ STOWARZYSZENIA REJESTROWEGO W ZWYKŁE ANI 
ODWROTNIE.

2. Walne  zobowiązało  Zarząd  do  przeanalizowania  sytuacji  w  Stowarzyszeniu  i  przedstawienia 

propozycji naprawczych i programowych do najbliższym Spotkaniu programowym .

3. Magdalena  Sztuka-Wiśniewska  przedstawił  zasady  i  możliwościach  prawnych  pozwalających 

podjęcie decyzji o rozwiązaniu i zamknięciu Stowarzyszenie:

LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA REJESTROWEGO.

Art. 30.
1. Jeżeli stowarzyszenie nie posiada zarządu zdolnego do działań prawnych, sąd, na wniosek or-
ganu nadzorującego lub z własnej inicjatywy, ustanawia dla niego kuratora.
2. Kurator jest obowiązany do zwołania w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy walnego zebrania 
członków (zebrania delegatów) stowarzyszenia w celu wyboru zarządu. Do czasu wyboru zarządu, 



kurator reprezentuje stowarzyszenie w sprawach majątkowych wymagających bieżącego załatwie-
nia.
3. Wynagrodzenie kuratora pokrywa się z majątku stowarzyszenia.
Art. 31.
Na wniosek organu nadzorującego sąd wydaje postanowienie o rozwiązaniu stowarzyszenia, w ra-
zie gdy:
1) liczba członków stowarzyszenia zmniejszyła się poniżej liczby członków wymaganych do jego 
założenia,
2) stowarzyszenie nie posiada przewidzianych w ustawie władz i nie ma warunków do ich wyłonie-
nia w okresie nie dłuższym niż rok.
Art. 32.
Wnioski, o których mowa w art. 29 ust. 1 i art. 31, sąd rozpoznaje na rozprawie w postępowaniu 
nieprocesowym - rejestrowym.

Rozdział 5
Likwidacja stowarzyszeń
Art. 36.
1. W razie rozwiązania się stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami stowarzy-
szenia są członkowie jego zarządu, jeżeli statut lub, w razie braku odpowiednich postanowień statu-
tu, uchwała ostatniego walnego zebrania członków (zebrania delegatów) tego stowarzyszenia nie 
stanowi inaczej.
2. W razie rozwiązania stowarzyszenia przez sąd, zarządza on jego likwidację, wyznaczając likwi-
datora.
Art. 37.
1. Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w 
sposób zabezpieczający majątek likwidowanego stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczuple-
niem.
2. Likwidator w szczególności powinien:
1) zawiadomić sąd o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora, z podaniem swego nazwiska, 
imienia i miejsca zamieszkania, jeżeli nie zachodzą warunki określone w art. 36 ust. 2,
2) dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podając do pu-
blicznej wiadomości o wszczęciu postępowania likwidacyjnego,
3) po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi wniosek o wykreślenie stowarzyszenia z Krajowego 
Rejestru Sądowego.
3. Jeżeli likwidacja nie zostanie zakończona w ciągu roku od dnia jej zarządzenia, likwidatorzy 
przedstawiają przyczyny opóźnienia sądowi, który w razie uznania opóźnienia za usprawiedliwione 
przedłuża termin likwidacji lub zarządza zmianę likwidatorów.
Art. 38.
Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w statucie lub w uchwale 
walnego zebrania członków (zebrania delegatów) o likwidacji stowarzyszenia. W razie braku posta-
nowienia statutu lub uchwały w tej sprawie, sąd orzeka o przeznaczeniu majątku na określony cel 
społeczny.
Art. 39.
Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego stowarzyszenia.

PODSTAWA 
Ustawa prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.)

4.  Agnieszka Kublik  złożyła  wniosek  by  Walne  zobowiązało  Zarząd  do  wysłania  zapytanie  do 

ZKWP o mozliwosc założenia przy komisji szkolenia w ZKWP – podkomisji ds. Pracy Wodnej.



 

5. Aleksandra Klimowicz - Tutak - poprosił o wyjaśnienie sytuacji spornej z Klubem Nowofundlanda 

odnośnie  organizacji  Certyfikacji  podczas  wystawy  klubowej  we  wrześniu  2014  i  informacji 

zawartej na stronie klubu. Zarząd wyjaśnił sytuację. Klub nie przyjął propozycji organizacji pokazu 

pracy wodnej pokrywając koszty dojazdu i noclegu uczestników. Walne zobowiązało Zarząd do 

wysłania  próby  do  Klubu  o  zmieszczenie  sprostowanie  na  stronie  Klubu  oraz  na  portalu 

Stowarzyszenia. 

6. Agnieszka Kublik – zgłosiła wniosek do Zarządu wykreślenie z listy tych Członków, którzy nie 

zapłacili składki zaległej do 2012 rok. Walne zobowiązało Zarząd do usunięcia tych członków z 

ST do 30 września.

Na tym Przewodnicz cy  Nadzwyczajnegoą  Walnego Zgromadzenie Stowarzyszenia zamknął 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Terranowa w dniu 29 czerwca 2014.

Przewodnicz cy   ą  

Magdalena Sztuka-Wi niewskaś

Protokolant

Agnieszka Kublik


