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Rozdział I                                                                                                          

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę: "Dajmy dzieciom 

miłość" i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.  

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

Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późno zmian.) i posiada osobowość prawną.  

3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.  

§ 2. 

1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  

2. Siedziba władz Stowarzyszenia mieści się w Zgłobicach.  

3. Stowarzyszenie może być członkiem stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.  

§ 3. 

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia 

swych spraw może zatrudnić pracowników.  

 

 

Rozdział II                                                                                                                                                   

Cele i środki działania 

§ 4. 

Celem Stowarzyszenia jest:  

 

a) podejmowanie wszelkich działań w celu ochrony, opieki i niesienia pomocy 

dzieciom oraz tworzenia warunków do prawidłowego i wszechstronnego ich 

rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z terenu wsi Zgłobice, 

b) pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, poprawianie ich warunków 

socjalno- bytowych, 

c) przeciwdziałanie patologiom społecznym, 

d) wspieranie działalna rzecz osób niepełnosprawnych, 

e) podejmowanie inicjatyw zmierzających do promowania osób wybitnie 

utalentowanych, 

f) uczestniczenie w życiu społecznym poprzez współdziałanie z organami władzy 

administracji państwowej, publicznej, samorządowej, ze związkami zawodowymi 

oraz innymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi i spółdzielczymi, 

g) aktywizacja mieszkańców wsi Zgłobice. 
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§ 5. 

Cele, o których mowa w § 4 Stowarzyszenie realizuje poprzez: 

  

a) prowadzenie działalności charytatywnej i udzielanie pomocy w sprawach socjalno - 

bytowych,  

b) prowadzenie zbiórki środków finansowych i rzeczowych celem realizacji celów 

statutowych,  

c) organizowanie imprez kulturalno - oświatowych, sportowych, okolicznościowych,  

d) prowadzenie działalności wydawniczej i popularno- oświatowej,  

e) organizowanie różnego rodzaju szkoleń, kursów, zebrań dyskusyjnych, wymiany 

doświadczeń, sesji naukowych i spotkań tematycznych,  

f) współpracę z innymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których 

cele są zbliżone do celów Stowarzyszenia, 

g) inspirowanie, wspieranie i patronowanie wszelkim przedsięwzięciom realizującym 

cele zbliżone do celów Stowarzyszenia, 

h) prowadzenie działalności gospodarczej umożliwiającej realizowanie statutowych 

celów Stowarzyszenia, 

i) zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii w sprawach dotyczących rodziny oraz 

lokalnej i państwowej polityki społecznej. 

 

§ 6. 

 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach 

określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia 

służyć będzie realizacji celów Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału 

między jego członków. 

 

Rozdział III                                                                                                                                    

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 7. 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:  

1. Zwyczajnych.  

2. Wspierających.  

3. Honorowych.  

§ 8. 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych. Członkiem Stowarzyszenia może również być małoletni 

od 16 do 18 lat, z tym, że nie przysługuje mu bierne prawo wyborcze. 

2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna 

zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc 

finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego 

przedstawiciela.  

3. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne.  
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§ 9. 

 

1. Przyjęcie na członka zwyczajnego i wspierającego następuje na jego wniosek w drodze 

uchwały Zarządu Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji. 

2. Zarząd Stowarzyszenia może w drodze uchwały odmówić przyjęcia na członka zwyczajnego 

lub wspierającego. 

§ 10. 

 

Członek zwyczajny ma prawo:  

a) wybierać (czynne prawo wyborcze) i być wybieranym (bierne prawo wyborcze) z 

wyjątkiem małoletnich od 16 do 18 lat do władz Stowarzyszenia,  

b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków,  

c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,  

d) korzystać z pomocy Stowarzyszenia,  

e) uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia i jego organach.  

§ 11. 

Członkowie Stowarzyszenia związani są uchwałami podjętymi przez organy Stowarzyszenia w 

zakresie ich kompetencji statutowych i nie naruszają zasady wyrażonej w § 8 ust. 3.  

§ 12 . 

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:  

a) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,  

b) czynne uczestnictwo w realizacji statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,  

c) regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne 

Zebranie Członków Stowarzyszenia.  

 

§ 13. 

 

1.Uchwałą Walnego Zebrania można nadać godność: 

a) „Honorowego Członka” Stowarzyszenia – osobom, które położyły szczególne zasług dla 

stowarzyszenia i były jego członkiem przez ostatnie pięć lat, a z powodu stanu zdrowia lub 

innych ważnych przyczyn nie mogą kontynuować członkostwa, 

b) „Honorowego Prezesa” stowarzyszenia – osobie, która położyła szczególne zasługi dla 

stowarzyszenia, co najmniej przez dwie kadencje pełniła funkcję Prezesa, nie jest członkiem 

organu statutowego Stowarzyszenia i nadal utrzymuje członkostwo. 

2. Godność „Honorowego Członka” i „Honorowego Prezesa” nadana lub cofnięta może być 

uchwałą podjętą większością 2/3 oddanych, ważnych głosów. 

3. „Honorowy Członek” ma prawo uczestniczyć w walnym Zebraniu z głosem doradczym. 

4.„Honorowy Prezes” ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 

5.Godność „Honorowego Prezesa” może być nadana tylko jednej osobie w tym samym czasie. 
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6.Godność „Honorowego Prezesa” wygasa z chwilą ustania członkostwa lub wyboru do 

organu statutowego Stowarzyszenia.  
 

§ 14. 

 
Członek wspierający posiada prawa określone w § 10 pkt. c) i e) oraz prawo uczestnictwa w 

Walnym Zebraniu z głosem doradczym.  

 
§ 15. 

 
Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.  

 
§ 16. 

 
Członkostwo ustaje na skutek:   

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie 

Zarządowi - z datą zgłoszoną na piśmie, po uprzednim uregulowaniu wszystkich 

zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,   
b) uchwały Zarządu podjętej z powodu nie wypełnienia obowiązków członka 

Stowarzyszenia na podstawie § 12 Statutu, w szczególności niepłacenia składek 

członkowskich przez okres trzech miesięcy z datą określoną w uchwale Zarządu,  

c) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, osobowości prawnej oraz praw 

publicznych - z datą uprawomocnienia się tego zdarzenia,  

d) rozwiązania Stowarzyszenia - z datą uprawomocnienia się decyzji/wyroku o jego 

rozwiązaniu,  

e) śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka 

wspierającego.  

 

§ 17. 

 
Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje zainteresowanemu prawo 

odwołania do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty powiadomienia go o uchwale. 

Uchwała Walnego Zebrania w tej sprawie jest ostateczna.  

 

 1.7 
§ 18. 

 
Godności członka honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w 

przypadku sprzeniewierzenia się przez członka honorowego idei Stowarzyszenia lub rażącego 

naruszenia postanowień statutu.  
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Rozdział IV                                                                                                                                                          

Władze Stowarzyszenia 

 
          § 19. 

Władzami Stowarzyszenia są:  

1. Walne Zebranie.  

2. Zarząd.  

3. Komisja Rewizyjna.  

 

 

 

§ 20. 

 
1. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w 

zależności od uchwały Walnego Zebrania w tym przedmiocie.  

2. Ukonstytuowanie się· nowych władz Stowarzyszenia i przejęcie spraw od dotychczasowych 

władz Stowarzyszenia uchwałą określa Walne Zebranie.  

3. W przypadku, gdy Stowarzyszenie liczy ponad pięćdziesięciu członków zwyczajnych 

Zarząd może podjąć uchwałę o zastąpieniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, 

Walnym Zebraniem Delegatów Stowarzyszenia.  

4. Liczbę delegatów określa się w ten sposób, iż na dziesięciu członków zwyczajnych wybiera 

się w głosowaniu tajnym jednego delegata. Do kadencji delegatów stosuje się odpowiednio  

§ 20 statutu.  1.  
§ 21. 

1. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

członków uprawnionych do głosowania.  

2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.  

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 

§ 22. 

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Może 

być zwyczajne lub nadzwyczajne.  

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd raz w 

roku.  

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może odbyć się w każdym 

czasie w uzasadnionych przypadkach. Zebranie to zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na 

żądanie Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby 

członków zwyczajnych /de1egatów/ w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku lub od 

podjęcia stosownej uchwały.  

§ 23. 
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1. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział:  

a) z głosem stanowiącym- członkowie zwyczajni,  

b) z głosem doradczym- członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.  

2. O miejscu, terminie porządku obrad Walnego Zebrania Członków /delegatów 

Stowarzyszenia Zarząd zawiadamia członków/delegatów z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem przez zawiadomienie bezpośrednie lub listem poleconym.  

3. Walne Zebranie Członków/ Delegatów Stowarzyszenia obraduje według uchwalonego 

przez siebie porządku obrad.  

 

§ 24 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:  

a) wybór Prezesa oraz członków Zarządu Stowarzyszenia na okres kadencji,  

b) ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji,  

c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji 

Rewizyjnej,  

d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,  

e) wybór i odwoływanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,  

f) nadawanie i pozbawianie godności Honorowego Członka Stowarzyszenia i 

Honorowego Prezesa Stowarzyszenia 

g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,  

h) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków i władze Stowarzyszenia  

i) ustalanie wysokości składek członkowskich,  

j) podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania 

Członków/ Delegatów Stowarzyszenia.  

 

§ 25. 

1. Z zastrzeżeniem § 43 niniejszego Statutu, do ważności uchwał Walnego Zebrania 

Członków/ Delegatów Stowarzyszenia konieczna jest zgoda 
1/

2 obecnych członków, bez 

względu na ilość obecnych. 

2. Uchwały w sprawie odwołania przed upływem kadencji członków władz Stowarzyszenia 

Walne Zebranie Członków/ Delegatów Stowarzyszenia podejmuje większością 2/3 głosów 
przy obecności połowy członków/ delegatów Stowarzyszenia.    

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym 

zwykłą większością głosów obecnych członków/ delegatów Stowarzyszenia.  

 

Zarząd Stowarzyszenia 

§ 26. 

1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi 1 - 5 członków, w tym Prezes, Sekretarz i 

Skarbnik. Zarząd Stowarzyszenia na swoim pierwszym posiedzeniu zwołanym przez 

Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera spośród siebie Sekretarza i Skarbnika.  
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2. Zarząd Stowarzyszenia pracuje w oparciu o uchwalony przez, siebie regulamin.  

3. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie, jednakże ci członkowie Zarządu, 

którzy pełnią w Stowarzyszeniu funkcje szczególnie pracochłonne mogą pobierać 

wynagrodzenie w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia. Uchwałę w tym 

przedmiocie podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

4. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

§ 27. 

1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności zgodnie z uchwałami Walnego 

Zebrania Członków Stowarzyszenia i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem 

Członków Stowarzyszenia.  

2. Do zakresu działania Zarządu należy między innymi:  

a) realizacja kierunków działalności Stowarzyszenia wytyczonych przez Walne Zebranie 

Członków Stowarzyszenia,  

b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,  

c) powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów w celu wykonania zadań statutowych 

oraz sprawowanie nad nimi nadzoru i uchwalanie regulaminów ich działalności,  

d) podejmowanie uchwał o przyjęciu członków zwyczajnych i wspierających 

Stowarzyszenia oraz o wygaśnięciu członkostwa,  

e) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami,  

f) podejmowanie uchwał o nabyciu i zbyciu nieruchomości,  

g) opracowywanie preliminarzy i sprawozdań budżetowych,  

h) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego 

Stowarzyszenia,  

i) powoływanie i rozwiązywanie oddziałów Stowarzyszenia,  

j) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków/ Delegatów 

Stowarzyszenia z działalności Zarządu,  

k) zapewnienie administracyjno - organizacyjnych warunków działalności Komisji 

Rewizyjnej,  

l) ustalanie liczby i trybu wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów 

stowarzyszenia,  

m) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,  

n) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności 

Stowarzyszenia.  

§ 28. 

Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb.  

§ 29. 

Zarząd Stowarzyszenia może powoływać organa nadzorcze.  
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Komisja Rewizyjna  

§ 30. 

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad 

jego działalnością.  

2. Komisja Rewizyjne składa się z trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy na 

pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.  

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w 

związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa 

lub podległości służbowej.  

4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem 

sądu za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 

skarbowe. 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać zwrot poniesionych i uzasadnionych 

kosztów związanych z pełnieniem funkcji lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 

przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszane przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. Uchwałę w tym przedmiocie 

podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. 

 

§ 31. 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:  

a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności statutowej i gospodarki 

finansowej oraz zgodności z obowiązującymi Stowarzyszenia przepisami  

b) przedstawianie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli i żądanie od 

kontrolowanych sprawozdania z realizacji wniosków pokontrolnych,  

b) przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków/ 

Delegatów Stowarzyszenia,  

c) wnioskowanie o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom 

Stowarzyszenia,  

d) przeprowadzanie innych działań kontrolno - sprawdzających  

 zleconych przez Walne Zebranie Członków/ Delegatów Stowarzyszenia lub przez 

Zarząd.  

 

§ 32. 

 
1. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i przedstawicieli władz Stowarzyszenia 

składania pisemnych bądź ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.  

2. Komisja Rewizyjna ma również prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego 

Zebrania Członków Stowarzyszenia w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez 

Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo zwołania posiedzenia Zarządu.  

 
§ 33. 

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

Rozdział V                                                                                                           

Majątek i fundusze Stowarzyszenia  

§ 34. 

 
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

 

§ 35. 

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 

a) składki członkowskie,  

b) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w 

użytkowaniu Stowarzyszenia,  

c) dotacja i subwencje,  

d) darowizny, zapisy i spadki,  

e) wpływy z działalności statutowej,  

f) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej-przez Stowarzyszenie.  

2. Środki pieniężne niezależnie od źródeł pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie 

na koncie Stowarzyszenia albo lokowane w sposób wskazany przez Zarząd.  

3. Wpłaty gotówkowe winny być przy uwzględnieniu bieżących potrzeb bez zwłoki na te 

konta przekazywane.  

4. Składki członkowskie winny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku za dany rok 

kalendarzowy.  

5. Nowi członkowie wpłacają składki w ciągu 2 tygodni od daty przyjęcia na członka.  

przedstawianie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli i żądanie od 

kontrolowanych sprawozdania z realizacji wniosków pokontrolnych,  

e) przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków/ 

Delegatów Stowarzyszenia,  

f) wnioskowanie o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom 

Stowarzyszenia,  

g) przeprowadzanie innych działań kontrolno - sprawdzających  

 zleconych przez Walne Zebranie Członków/ Delegatów Stowarzyszenia lub przez 

Zarząd.  

 

§ 32. 

 
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i przedstawicieli władz Stowarzyszenia 

składania pisemnych bądź ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.  

4. Komisja Rewizyjna ma również prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego 

Zebrania Członków Stowarzyszenia w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez 

Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo zwołania posiedzenia Zarządu.  

 
§ 33. 

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

Rozdział V                                                                                                           

Majątek i fundusze Stowarzyszenia  

§ 34. 

 
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

 

§ 35. 

6. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 

g) składki członkowskie,  

h) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w 

użytkowaniu Stowarzyszenia,  

i) dotacja i subwencje,  

j) darowizny, zapisy i spadki,  

k) wpływy z działalności statutowej,  

l) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej-przez Stowarzyszenie.  

7. Środki pieniężne niezależnie od źródeł pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie 

na koncie Stowarzyszenia albo lokowane w sposób wskazany przez Zarząd.  

8. Wpłaty gotówkowe winny być przy uwzględnieniu bieżących potrzeb bez zwłoki na te 

konta przekazywane.  

9. Składki członkowskie winny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku za dany rok 

kalendarzowy.  

 

 

10. Nowi członkowie wpłacają składki w ciągu 2 tygodni od daty przyjęcia na członka.  

§ 36. 

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

§ 37. 

Zarząd Stowarzyszenia może tworzyć fundusze celowe, wyodrębniając w tym celu posiadane 

w swej dyspozycji środki finansowe.  

§ 38. 

Do oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia oraz reprezentowania we wszystkich 

sprawach upoważnione są dwie osoby: Prezes oraz jeden z członków Zarządu.  

§ 39. 

Zabrania się udzielania z majątku Stowarzyszenia pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań 
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majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów 

Stowarzyszenia lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku 

małżeńskim 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 zwane dalej "osobami bliskimi".                                            

§ 40. 

Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków 

organów Stowarzyszenia 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.  

§ 41. 

Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków 

organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w 

stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego 

celu Stowarzyszenia.  

§ 42. 

Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy 

oraz ich osób bliskich.  

 

 

Rozdział VI                                                                                                               

Zmiana Statutu, rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§ 43. 

 
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne 

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

uprawnionych do głosowania.  

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa 

sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.  

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w 

statucie mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału ustawy z dnia 7 kwietnia 

1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, z późno zmian.).  

 

Rozdział VII                                                                                                           

Interpretacja Statutu  

 

§ 44. 
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Wątpliwości wynikające z interpretacji niniejszego Statutu rozstrzyga Walne Zebranie 

Członków/ Delegatów Stowarzyszenia.  

 

 



 15 

 


