
 
§ 1 

[Zmiany statutu w zakresie celu i sposobu działania Stowarzyszenia] 
 

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Mage.pl dokonuje zmiany Statutu Stowarzyszenia 
poprzez: 
 

a) nadanie § 7 Statutu Stowarzyszenia o dotychczasowym brzmieniu: 

§7 
1. Głównymi celami stowarzyszenia jest: 
a. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój nauki i szkolnictwa wyższego, 
b. działalność charytatywna.  
2. Pomocniczymi celami Stowarzyszenia, realizowanymi równolegle do celów głównych 
pozostaje: 
a. wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, 
b. wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,  
c. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
d. działalność na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy naukowej między 
społeczeństwami. 
3. Stowarzyszenie może kontynuować również prowadzenie dotychczasowej 
działalności: 
a. kulturalnej związanej z fantastyką, science-fiction i historią; 
b. w zakresie wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej a w szczególności sportów 
strzeleckich, 
c. w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowana w 
szczególności poprzez promowanie i organizowanie działań o charakterze kolekcjonerstwa 
broni, 

 
następującej treści: 
 

§7 
1. Głównym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności wspomagającej rozwój 
nauki i szkolnictwa wyższego. 
2. Pomocniczymi celami Stowarzyszenia, realizowanymi równolegle do celu głównego 
pozostaje: 
a. wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, 
b. wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,  
c. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
d. działalność na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy naukowej między 
społeczeństwami. 
 

 
b) nadanie § 8 Statutu Stowarzyszenia o dotychczasowym brzmieniu: 

§8 

1. Stowarzyszenie realizuje cel, o którym mowa w §7 ust. 1 lit. a w szczególności poprzez: 

a. wspieranie naukowców i przeprowadzanych prac naukowych, 



b. działanie na rzecz upowszechniania wyników prac naukowych, 

c. współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi.  

2. Stowarzyszenie realizuje cel, o którym mowa w §7 ust. 1 lit. b, w szczególności poprzez 

promocję sportu, organizację spotkań i imprez sportowych i różnorodnych form 

współzawodnictwa sportowego. 

3. Stowarzyszenie realizuje cel, o którym mowa w §7 ust. 1 lit. c, w szczególności poprzez: 

a. organizację spotkań kolekcjonerskich, w tym przy współpracy z innymi 

organizacjami, 

b. wspieranie pogłębiania wiedzy o historii oręża i broni. 

4. Stowarzyszenie realizuje cel, o którym mowa w §7 ust. 1 lit. d, w szczególności poprzez 

niesienie pomocy osobom znajdującym się w szczególnej potrzebie.  

5. Stowarzyszenie realizuje swoje cele również poprzez: 

a. wspieranie, w szczególności, organizacyjne, prawne i finansowe lokalnych grup 

nieformalnych i organizacji pozarządowych, 

b. działalność publikacyjną i wydawniczą, 

c. współpracę z innymi osobami, organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, 

d. podejmowanie dyskusji i wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla skupionej w 

Stowarzyszeniu społeczności, 

e. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia, 

f. wspieranie osób znajdujących się w potrzebie.  
 
następującej treści: 
 

§8 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności naukowej w sposób 

samodzielny i ciągły. Wskazana działalność jest główną działalnością Stowarzyszenia.  

2. Działalność, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności 

a. samodzielną realizację prac naukowych w ramach Stowarzyszenia przez jego 

członków, pracowników i wolontariuszy,  

b. wspieranie naukowców i przeprowadzanych prac naukowych, 

c. działanie na rzecz upowszechniania wyników prac naukowych, 

d. współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, 

e. działalność publikacyjna  i wydawniczą.  

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele również poprzez: 

a. współpracę z innymi osobami, organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, 

b. podejmowanie dyskusji i wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla skupionej w 

Stowarzyszeniu społeczności, 

c. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia. 
 

 
c) Nadanie § 8a o dotychczasowym brzmieniu: 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele zasadniczo w ramach nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego. Jednakże cele wymienione w §7 ust. 1 lit. a oraz §7 ust. 2 lit. a,b,c,d 

Stowarzyszenie realizuje może realizować również ramach odpłatnej działalności pożytku 

publicznego.  
 



treści: 

Stowarzyszenie może realizować swoje cele statutowe w ramach nieodpłatnej i odpłatnej 

działalności pożytku publicznego.  
 

§ 2 
[Przekazanie kompetencji do nadawania członkostwa pełnego walnemu zgromadzeniu] 

 
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Mage.pl dokonuje zmiany Statutu Stowarzyszenia 
poprzez nadanie § 15 ust. 3 o dotychczasowym brzmieniu: 

3. Członkostwo pełne może być nadane przez zarząd członkowi nie wcześniej, niż przed 
upływem trzech miesięcy od dnia przyjęcia do Stowarzyszenia. Warunkiem nadania 
członkostwa zwyczajnego jest posiadanie przez członka opłaconej składki członkowskiej. 

 
treści: 
 

3. Członkostwo pełne może być nadane przez walne zgromadzenie członkowi nie 
wcześniej, niż przed upływem trzech miesięcy od dnia przyjęcia do Stowarzyszenia. 
Warunkiem nadania członkostwa zwyczajnego jest posiadanie przez członka opłaconej 
składki członkowskiej. 

 
§ 3 

[Wyeliminowanie instytucji rozporządzeń z porządku wewnętrznego prawa 
Stowarzyszenia] 

 
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Mage.pl dokonuje zmiany Statutu Stowarzyszenia 
poprzez skreślenie §18 ust. 1 pkt c oraz § 18 ust. 2. 
 

§ 4 
[Przeniesienie do statutu regulaminu walnego zgromadzenia] 

 
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Mage.pl dokonuje zmiany Statutu Stowarzyszenia 
poprzez zmianę §20 Statutu Stowarzyszenia o dotychczasowym brzmieniu: 
 

§20 
1. Walne zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2. W walnym zgromadzeniu biorą udział: 
a. z prawem głosu stanowiącego członkowie zwyczajni, pełni, honorowi, 
b. z głosem doradczym  członkowie wspierający i inne osoby wymienione w regulaminie 
walnego zgromadzenia. 
3. Dla podjęcia przez walne zgromadzenie decyzji konieczne jest by projekt uzyskał 
poparcie  
a. zwyklej większość głosów wśród głosujących członków zwyczajnych oraz zwykłej 
większości głosów wśród głosujących członków pełnych, lub 
b. kwalifikowanej większości 2/3 głosujących członków pełnych. 
4. 3a. Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia zgodnie z niniejszym statutem wymaga 
kwalifikowanej większości głosów dla jej uchwalenia konieczne pozostaje uzyskanie tej 
większości zarówno wśród członków zwyczajnych jak i członków pełnych. Członkowie pełni 
mogą jednak w każdym przypadku, bez względu na poparcie członków zwyczajnych, 
uchwalić taką uchwałę stanowiąc kwalifikowaną większością 4/5 oddanych głosów.  



5. Dla ważności uchwał walnego zgromadzenia konieczne jest, by w głosowaniu nad 
nimi brała udział co najmniej 1/8 uprawnionych do głosu stanowiącego członków 
Stowarzyszenia chyba że niniejszy statut stanowi inaczej. 
6. Walne zgromadzenie działa i obraduje zgodnie z regulaminem, uchwalonym przez 
siebie bezwzględną większością głosów. Ust. 4 stosuje się odpowiednio. 
7. Do kompetencji walnego zgromadzenia należy: 
a. określanie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia, 
b. uchwalanie zmian statutu, 
c. uchwalanie swojego regulaminu, 
d. uchwalanie regulaminu komisji rewizyjnej oraz regulaminu postępowania 
dyscyplinarnego, 
e. wybór osób wchodzących w skład zarządu i komisji rewizyjnej, 
f. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działań władz Stowarzyszenia, 
g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 
h. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez władze i członków 
Stowarzyszenia, nie zastrzeżonych niniejszym statutem innym władzom. 

 
oraz dodanie po nim kolejnych paragrafów. Treść zmienionego oraz dodanych paragrafów 
(§20a-20f) przyjmuje się poniższą: 
 

§20 
1. Walne zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2. W walnym zgromadzeniu biorą udział: 
a. z prawem głosu stanowiącego członkowie zwyczajni, pełni, honorowi, 
b. z głosem doradczym członkowie wspierający i inne osoby zaproszone przez organy 
Stowarzyszenia. 
4. Dla podjęcia przez walne zgromadzenie decyzji jest by projekt uzyskał poparcie  
a. zwyklej większość głosów wśród głosujących członków zwyczajnych oraz zwykłej 
większości głosów wśród głosujących członków pełnych, lub 
b. kwalifikowanej większości 2/3 głosujących członków konieczne pełnych. 
Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia zgodnie z niniejszym statutem wymaga kwalifikowanej 
większości głosów dla jej uchwalenia konieczne pozostaje uzyskanie tej większości zarówno 
wśród członków zwyczajnych jak i członków pełnych. Członkowie pełni mogą jednak w 
każdym przypadku, bez względu na poparcie członków zwyczajnych, uchwalić taką uchwałę 
stanowiąc kwalifikowaną większością 4/5 oddanych głosów.  
5. Dla ważności uchwał walnego zgromadzenia konieczne jest, by w głosowaniu nad 
nimi brała udział co najmniej 1/8 uprawnionych do głosu stanowiącego członków 
Stowarzyszenia chyba że niniejszy statut stanowi inaczej. 
 
§20a 
1. Walne zgromadzenie obraduje na posiedzeniach. 
2. Posiedzenia walnego zgromadzania odbywają się w Poznaniu.  
3. Posiedzenie walnego zgromadzenia zwołuje zarząd: 
a. z własnej inicjatywy, 
b. w przypadkach lub na wniosek osób wskazanych uchwale walnego zgromadzenia, 
c. na wniosek komisji rewizyjnej, 
d. na wniosek co najmniej 3 członków pełnych, 
e. na wniosek co najmniej ½ członków zwyczajnych, 
4. Zarząd zobowiązany jest zwołać zgromadzenie w ciągu 31 dni od daty wpłynięcia 
stosownego wniosku, a także w terminie wskazanym w uchwale zgromadzenia, o której 
mowa w ust. 3 pkt b.  



5. W przypadku niezwołania przez zarząd zgromadzenia w terminie walne zgromadzenie 
zwołuje komisja rewizyjna, a gdy również ona nie wykona wskazanego obowiązku, w 
zakreślonym w ust. 4 terminie, grupa 3 członków pełnych. 
6. Uchwała walnego zgromadzenia, o której mowa w §20c ust. 3 pkt b może upoważniać 
do zwołania walnego zgromadzenia osoby lub organy inny niż zarząd.  
7. O terminie i miejscu walnego zgromadzenia zawiadamia się członków poprzez 
ogłoszenia na stronie Stowarzyszenia w terminie co najmniej 14 dni przed jego terminem.  
8. Zarząd przesyła informacje o terminie i miejscu walnego zgromadzenia na znane 
adresy poczty elektronicznej członków. Doręczenia mają charakter informacyjny i nie 
wpływają na ważność zwołanego posiedzenia.  
 
§20b 
1. Posiedzenie walnego zgromadzenie otwiera zwołujący lub jego przedstawiciel. 
2. Po otwarciu posiedzenia zgromadzeni wybierają, w głosowaniu jawnym, spośród 
nieograniczonej ilości kandydatów, przewodniczącego posiedzenia. Przewodniczącym 
posiedzenia zostaje osoba, która uzyskała największą ilość głosów.  
3. Do momentu wyboru przewodniczącego jego obowiązki pełni zwołujący.  
4. Przewodniczący posiedzenia kieruje pracami posiedzenia w sposób zapewniający 
możliwość korzystania przez członków z ich praw. 
5. Od rozstrzygnięć przewodniczącego posiedzenia odnośnie do sposobu prowadzenia 
obrad przysługuje odwołanie do walnego zgromadzenia. Odwołanie rozpatruje się 
niezwłocznie po jego zgłoszeniu. Brak przyjęcia uchwały o uwzględnieniu odwołania 
podtrzymuje rozstrzygnięcie przewodniczącego. Rozstrzygnięcia walnego zgromadzenia co 
do sposobu prowadzenia obrad wiążą przewodniczącego.   
6. Z posiedzenia walnego zgromadzenia przewodniczący sporządza protokół. Każdemu 
członkowi przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu. Wzmiankę o zgłoszeniu 
zastrzeżenia wraz z krótkim wyjaśnieniem jego przyczyn zamieszcza się w protokole 
umożliwiając członkowi przedstawienie pisemnego uzasadnienia zgłoszonych zastrzeżeń 
jako załącznika do protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń po terminie sporządzenia 
protokołu, nie później jednak niż na 7 dni po dacie walnego zgromadzenia, zarząd dokonuje 
jego uzupełnienia.  
 
§20c 
1. Na wniosek choćby jednego ze zgromadzonych wybiera się trzy lub pięcioosobową 
komisję skrutacyjną w głosowaniu jawnym spośród nieograniczonej ilości kandydatów, przy 
czym w głosowaniu każdemu przysługuje jeden głos, a ilość członków komisji determinowana 
jest tym czy zgłoszono odpowiednią ilość kandydatur. Członkami komisji zostają osoby, który 
uzyskały największą ilość głosów. Wyniki głosowania w sprawie wyboru komisji ustala 
przewodniczący posiedzenia. Na wniosek członka wybory przeprowadza się w formie karty 
do głosowania, które załącza się do protokołu. Członkom zapewnia się możliwość bieżącego 
kontrolowania prawidłowości ustalenia wyników przez przewodniczącego.  
2. Głosowania ma charakter jawny i następuje poprzez podniesienie rąk. Na wniosek 
członka głosowanie na posiedzeniu przeprowadza się w formie pisemnej za pośrednictwem 
kart do głosowania, które załącza się do protokołu. Przewodniczący może odmówić poddania 
głosowania w tym trybie wniosków o charakterze formalnym, w tym w szczególności 
wniosków o których mowa w §20d ust. 5. 
3. Komisja skrutacyjna ustala wyniki głosowań oraz dokumentuje je w protokole wyników 
głosowań pod którym składają podpisy członkowie komisji. Przyczyny odmowy podpisu 
wyjaśnia się w protokole. 
4. W braku powołania komisji skrutacyjnej wyniki głosowań ustala przewodniczący 
posiedzenia. 



 
§20d 
1. Walne zgromadzenia obraduje zgodnie z ustalonym przez siebie porządkiem obrad. 
Poza porządkiem obrad proceduje się wnioski o charakterze formalnym, w szczególności 
wniosek o zmianę przewodniczącego, odwołania od jego decyzji, wnioski o zmianę w 
porządku obrad, wnioski o ograniczenie czasu i zakresu dyskusji. Przewodniczący 
posiedzenia może zarządzić głosowanie wniosków formalnych bez przeprowadzenia 
dyskusji. Od decyzji tej odwołanie nie przysługuje.  
2. Przewodniczący może odmówić poddania pod głosowanie wniosków formalnych 
uprzednio głosowanych. 
3. Przewodniczący zwraca uwagę członkom naruszającym porządek obrad, odnotowując 
ten fakt w protokole wraz z opisem okoliczności mu towarzyszących.  
4. Walne zgromadzenie, na wniosek przewodniczącego, może wykluczyć członka 
rażącego zakłócającego porządek obrad z uczestnictwa w posiedzeniu, po dwukrotnym 
bezskutecznym upomnieniu go przez przewodniczącego. Członkowi wykluczonemu 
umożliwia się udzielenie pełnomocnictwa do wykonywania jego praw innemu członkowi.  
. 
 
§20e 
1. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały w trybie obiegowym, za 
pośrednictwem środków porozumiewania na odległość.  
2. Uchwałę walnego zgromadzenia do podjęcia w trybie obiegowym zarząd publikuje na 
stronie internetowej oraz przesyła na znane adresy poczty elektronicznej członków. 
3. Zarząd publikuje informację o adresie skrzynki elektronicznej za pośrednictwem, 
którego możliwe jest oddawanie głosów w trybie obiegowym.  
4. Zarząd dokonuje ustalenia wyników głosowania uwzględniając głosy oddane 
elektronicznie a także głosy, które zostały dostarczone zarządowi na piśmie do dnia 
zakończenia głosowania. 
5. Zarząd wyznacza termin na oddawanie głosów nie krótszy niż 14 dni. 
6. Dla ważności uchwały konieczne jest uzyskanie wymagane większości głosów, przy 
czym większość tą należy liczyć w stosunku do ogółu członków Stowarzyszenia. 
7. Zarząd, w ciągu 7 dni od daty zakończenia głosowania, ogłasza na stronie 
Stowarzyszenia wyniki głosowania. 
8. Każdemu członkowi, w terminie 14 dni przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec ustalonych wyników głosowania, w zakresie uwzględnienia oddanego przez niego 
głosu. O wpłynięciu sprzeciwów zarząd zawiadamia komisję rewizyjną przekazując jej ich 
odpis.  
9. Uchwałę uważa się za przyjętą wyłącznie w przypadku jeżeli bez uwzględniania 
głosów członków, którzy wnieśli sprzeciw osiągnięto większość wskazaną w ust. 6. 
10. Niezależnie od tego, zarząd lub komisja rewizyjna, w terminie 14 dni od daty 
doręczenia im sprzeciwu, mogą zdecydować się o jego uwzględnieniu, przekazując uchwałę 
w odniesieniu do której wniesiono sprzeciw do rozpoznania na posiedzeniu.  
 
§20f 
Do kompetencji walnego zgromadzenia należy: 
a. określanie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia, 
b. uchwalanie zmian statutu, 
c. nadawanie członkostwa pełnego, 
d. wybór osób wchodzących w skład zarządu i komisji rewizyjnej, 
e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działań władz Stowarzyszenia, 
f. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 



g. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez władze i członków 
Stowarzyszenia, nie zastrzeżonych niniejszym statutem innym władzom. 

 
§ 5 

[Uregulowanie w statucie postępowania dyscyplinarnego] 
 
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Mage.pl dokonuje zmiany Statutu Stowarzyszenia 
poprzez nadanie § 31 Statutu Stowarzyszenia o dotychczasowym brzmieniu: 

§31 
1. Sposób prowadzenia postępowania dyscyplinarnego oraz kary, które można w nim 
wymierzyć określi regulamin uchwalony przez walne zgromadzenie bezwzględną większością 
głosów.  
2. Regulamin postępowania dyscyplinarnego musi zapewniać prawo odwołania lub 
prawo do kasacji od rozstrzygającej sprawę decyzji podjętej w sprawie dyscyplinarnej, od 
której nie przysługuje inny środek zaskarżenia, do walnego zgromadzenia. Odwołanie lub 
kasacja złożona przez członka założyciela wstrzymuje wykonanie decyzji do momentu jej 
rozpatrzenia przez walne zgromadzenie. 

 
treści: 
 

1. Postępowanie dyscyplinarne prowadzi się w przypadku naruszenia przez członka 
stowarzyszenia prawa wewnętrznego stowarzyszenia, zasad współżycia społecznego a także 
w razie jego działalności na szkodę Stowarzyszenia. 
2. Postępowanie dyscyplinarne prowadzi zarząd, chyba że walne zgromadzenie powoła 
komisję dyscyplinarną do prowadzenia ogółu lub wybranych spraw dyscyplinarnych. 
3. Postępowanie dyscyplinarne organ dyscyplinarny wszczyna z urzędu lub na wniosek. 
Wnioskodawca jest stroną postępowania dyscyplinarnego.  
4. Postepowanie dyscyplinarne prowadzi się w sposób zapewniający jego uczciwość 
oraz zapewniający prawo do obrony.  
5. Organ dyscyplinarny może wydać orzeczenie bez przeprowadzenia postępowania 
dyscyplinarnego w przypadku jeżeli okoliczności sprawy, w szczególności wina sprawcy nie 
budzą wątpliwości. Od wskazanego orzeczenia przysługuje, w terminie 7 dni od daty jego 
doręczenia sprzeciw, którego wniesienie skutkuje koniecznością prowadzenia postepowania 
dyscyplinarnego.  
6. Organ dyscyplinarny w wyniku przeprowadzonego postępowania może: 
a. sprawę umorzyć, stwierdzając brak popełnienia deliktu dyscyplinarnego, 
b. sprawę umorzyć, w przypadkach deliktów dyscyplinarnych mniejszej wagi, zwracając 
uwagę na zaistniałe uchybienia, 
c. sprawę umorzyć, w razie utraty przez sprawcę członkostwa w Stowarzyszeniu 
d. udzielić sprawcy deliktu dyscyplinarnego upomnienia lub nagany, 
e. zawiesić sprawcę deliktu dyscyplinarnego na czas określony, nie dłuższy niż 2 lata w 
całości lub części praw członkowskich, 
f. wykluczyć sprawcę ze Stowarzyszenia. 
7. Organ dyscyplinarny z urzędu sporządza uzasadnienie orzeczenia.  
8. Od orzeczeń organu dyscyplinarnego stronom, w terminie 14 dni od daty doręczenia 
orzeczenia, przysługuje odwołanie do walnego zgromadzenia. Walne zgromadzenie może 
oddalić odwołanie, podtrzymując orzeczenie lub uchylić orzeczenie przekazując sprawę do 
ponownego rozpoznania przez organ dyscyplinarny lub powołaną przez siebie komisję 
dyscyplinarną.   

 



§ 6 
[Wprowadzenie przepisu przejściowego] 

 
Dodanie §48e Statutu Stowarzyszenia o brzmieniu: 

§48e 

Z dniem wejścia w życie nowelizacji statutu dotychczasowe uchwały walnego zgromadzenia 

tracą moc.  
 
 


