
STATUT 

 

STOWARZYSZENIA „RAZEM DLA KONARZEWA” 

w Konarzewie 

 

 

Rozdział I 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Stowarzyszenie „RAZEM DLA KONARZEWA” w Konarzewie jest Stowarzyszeniem utworzonym 

na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity 

Dz. U. z 2001 r., nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) w związku z Ustawą z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873  

z późniejszymi zmianami t. j. 2010 Dz. U. Nr 234 poz.1536).  

2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków. 

3. Stowarzyszenie jest dobrowolną, samorządną, trwałą jednostką o celach niezarobkowych 

działające na rzecz ogółu społeczeństwa. 

4. Stowarzyszenie zostało powołane na czas nieokreślony. 

 

§ 2 

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ze 

szczególnym uwzględnieniem Gminy Zduny i Powiatu Krotoszyńskiego. Stowarzyszenie działa na 

rzecz ogółu społeczności, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. 

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny – Filia Biblioteczna w 

 Konarzewie, ul. Baszkowska 83, 63-700 Konarzew. 

3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju 

na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

 

§ 3 

1. Stowarzyszenie może nawiązywać kontakty międzynarodowe, współpracować z krajowymi, 

zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami, na 

zasadach pełnej autonomii, z poszanowaniem norm prawa międzynarodowego, praw 

obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej i prawa ojczystego partnerów zagranicznych. 

2. Może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym 

profilu działania.  

3. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1 bądź wystąpienia z nich, decyduje Walne 

Zebranie Członków większością kwalifikowaną, przy obecności co najmniej 2/3 członków 

zwyczajnych. 

 

§ 4 

1. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią zawierającą m.in. nazwę Stowarzyszenia i jego adres. 

2. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaczenia, znaki graficzne i logo identyfikujące 

Stowarzyszenie zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 



 

Rozdział II 

 

Cele i środki działania 

 

§ 5 

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw mieszkańców wsi 

Konarzew, w szczególności: 

1) aktywizacja społeczna i integracja społeczności lokalnej, budowanie lokalnego partnerstwa i 

wspieranie inicjatyw społecznych, upowszechnianie idei wolontariatu, pracy i postaw 

wolontarystycznych, umacnianie potencjału społecznego i postaw obywatelskich, 

2) poprawa stanu lokalnej infrastruktury społeczno-publicznej, estetyki miejscowości, 

zagospodarowania przestrzeni i kształtowania miejscowego krajobrazu popularyzacja sportu, 

turystyki i rekreacji  

3) propagowanie edukacji prozdrowotnej i zdrowego stylu życia,  

4) propagowanie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego, 

5) propagowanie rozwoju kapitału społecznego, edukacji, podnoszenia kwalifikacji, nabywania 

umiejętności oraz zaspokajania potrzeb społecznych i kulturalnych, 

6) propagowanie ochrony środowiska naturalnego i klimatu zachowania dziedzictwa kulturowego, 

historycznego i przyrodniczego, 

7) propagowanie poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego i zdrowotnego. 

 

Sposoby realizacji celów 

 

§ 6 

Cele, o których mowa w § 5, Stowarzyszenie realizuje przez: 

1. Działalność nieodpłatną statutową: 

1) działania na rzecz poprawy lokalnej infrastruktury społeczno-publicznej  

2) organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną, 

3) organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji, 

4) organizowanie kursów, konkursów, warsztatów, pokazów, wystaw, spotkań tematycznych 

5) prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, rozrywkowej, rekreacyjnej  

i wypoczynkowej, 

6) działania na rzecz osób starszych i dyskryminowanych grup społecznych, 

7) wspieranie wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i sprawnej, dzieci z rodzin 

patologicznych i ze środowisk wiejskich, 

8) wspieranie, współpraca i pomoc w prowadzeniu świetlic i innych placówek opiekuńczo-

wychowawczych, rehabilitacyjno-terapeutycznych i rekreacyjnych, 

9) działania na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego, historycznego  

i przyrodniczego, 

10) podtrzymywanie tradycji rodzinnej i narodowej, 

11) podnoszenie świadomości obywatelskiej i kulturowej, 

12) działania na rzecz poprawy ochrony środowiska naturalnego i lokalnego krajobrazu, 

13) aktywną działalność turystyczno-krajoznawczą, 

14) integrację społeczną i kształtowanie partnerskich postaw, 



15) współpracę z innymi organizacjami, 

16) pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację celów statutowych, 

17) prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających  

z niniejszego statutu, 

18) współpracę i wspomaganie innych organizacji pozarządowych oraz wymiana doświadczeń 

z innymi organizacjami o podobnych celach, 

19) promocję wolontariatu na terenie ziemi krotoszyńskiej, wspieranie inicjatyw, aktywności  

i kreatywności wolontariuszy, 

20) działania na rzecz promocji Stowarzyszenia i lokalnego obszaru. 

2. Działalność odpłatną statutową: 

1) organizowanie i wspieranie, w tym pod względem finansowym imprez i wyjazdów 

kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, krajoznawczych oraz kursów, warsztatów 

edukacyjnych i spotkań integracyjnych dla ogółu społeczności, szczególnie dla dzieci i osób 

starszych, 

2) sprzedaż wyrobów wykonanych przez członków Stowarzyszenia, w szczególności 

wyrobów rękodzielniczych i kulinarnych. 

 

Rozdział III 

 

Członkowie Stowarzyszenia – ich prawa i obowiązki 

 

§ 7 

1. Stowarzyszenie posiada członków: 

1) zwyczajnych,  

2) wspierających, 

3) honorowych. 

2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba fizyczna może zostać 

członkiem Stowarzyszenia, jeżeli jest pełnoletnia, posiada pełną zdolność do czynności 

prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych.  

3. Nie można być jednocześnie członkiem Stowarzyszenia jako osoba fizyczna i reprezentować w 

nim osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.  

4. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez 

kandydata.  

5. Osoba prawna przedkłada Zarządowi dodatkowo dokument potwierdzający wolę wstąpienia do 

Stowarzyszenia w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach, wyznaczając przedstawiciela. 

6. W przypadku odmowy przyjęcia kandydata do Stowarzyszenia jest on zawiadamiany w formie 

pisemnej o podjętej w tej sprawie uchwale Zarządu.  

7. Na odmowę przyjęcia do Stowarzyszenia przysługuje kandydatowi odwołanie do Walnego 

Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty skutecznego doręczenia stosownej uchwały.  

8. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Decyzja Walnego 

Zebrania Członków jest ostateczna.  

 

 

 

 



§ 8 

1. Członek zwyczajny ma prawo:  
1) biernie i czynnie uczestniczyć w wyborach do władz Stowarzyszenia,  
2) uczestniczyć z prawem głosu w Walnym Zebraniu Członków,  

3) zgłaszać wnioski i propozycje działań Stowarzyszenia,  
4) uczestniczyć i korzystać z przedsięwzięć organizowanych przez Stowarzyszenie,  

2. Członek zwyczajny ma obowiązek:  
1) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,  
2) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,  
3) uczestniczyć w planowaniu i realizacji celów statutowych,  
4) wspierać działania Stowarzyszenia oraz propagować jego idee,  
5) regularnie opłacać składki członkowskie,  

6) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków.  
 

§ 9 

1. Członek wspierający nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego.  

2. Członek wspierający regularnie wnosi stały wkład finansowy, rzeczowy lub usługowy na rzecz 
Stowarzyszenia i zakres deklarowanej przez niego pomocy winien być określony w deklaracji 
członkowskiej.  

3. Członek wspierający ma prawo:  
1) zgłaszać wnioski i propozycje działań Stowarzyszenia,  
2) postulować sposób wykorzystania przekazywanych przez niego na rzecz Stowarzyszenia 

wkładów finansowych oraz uzyskać informację o sposobie ich wykorzystania,  
3) uczestniczyć i korzystać z przedsięwzięć organizowanych przez Stowarzyszenie  
4) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z głosem 

doradczym.  

4. Członek wspierający ma obowiązek:  
1) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,  
2) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,  

3) wspierać inicjatywy i działania Stowarzyszenia oraz propagować jego idee, jeżeli zajdzie taka 
potrzeba,  

4) wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń.  
 

§ 10 

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i 

rozwój Stowarzyszenia.  

2. Tytuł członka honorowego uzyskuje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków na 
wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.  

3. Członkom honorowym przysługują prawa i obowiązki członków zwyczajnych, z wyjątkiem 
obowiązku opłacania składek członkowskich.  

 

§ 11 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu może ustać na skutek:  
1) dobrowolnej pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu,  

2) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, 
regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia, w tym:  
a) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich (w przypadku 

członków zwyczajnych) lub nie wywiązywania się z deklarowanych form wspierania 



Stowarzyszenia (w przypadku członków wspierających) przez okres przekraczający 12 
miesięcy,  

b) nieusprawiedliwionej nieobecności w Walnych Zebraniach Członków,  
3) śmierci członka – osoby fizycznej lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych 

lub pozbawienia go praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,  

4) likwidacji członka – osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości 
prawnej.  

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje 
odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty skutecznego doręczenia 
stosownej uchwały.  

3. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Decyzja Walnego 
Zebrania Członków jest ostateczna.  

 

Rozdział  IV 

 

Władze stowarzyszenia 

 

§  12 

Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Stowarzyszenia, 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna. 

 

§ 13 

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym 

bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych 

do głosowania. 

2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji 

uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie 

organu, który uległ zmniejszeniu poprzez włączenie w skład organu członka, który w ostatnim 

głosowaniu uzyskał w kolejności najwyższą liczbę głosów. W tym trybie można powołać nie 

więcej niż połowę składu organu. W przeciwnym razie organ, który uległ zmniejszeniu i nie ma 

możliwości uzupełnienia jego składu drogą kooptacji, może wystąpić do Zarządu  

o przeprowadzenie podczas Walnego Zebrania Członków wyborów uzupełniających.  

3.  Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata. 

4. Nie można łączyć funkcji we władzach Stowarzyszenia: Zarządzie i Komisji Rewizyjnej, zaś osoby 

je pełniące nie mogą wzajemnie pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 

podległości z tytułu zatrudnienia. 

 

Walne Zebranie Członków 

 

§  14 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. Walne Zebrania Członków mogą być: 

1) Zwyczajne, 

2) Nadzwyczajne. 



3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz w roku, a jako 

sprawozdawczo-wyborcze co trzy lata. 

4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zarząd zawiadamia członków pisemnie lub 

w formie elektronicznej, co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zebrania 

Członków. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 

a) z własnej inicjatywy, 

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. 

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się nie później niż 30 dni od złożenia wniosku 

lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

7. Walne Zebranie Członków obraduje wg przyjętego porządku  obrad.  

8. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów, chyba że szczegółowe zapisy statutu mówią inaczej. 

9. Każdemu członkowi uprawnionemu do głosowania i przedstawicielowi członka uprawnionego 

do głosowania przysługuje jeden głos. 

 

§  15 

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

a) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia, 

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

c) uchwalenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu, 

d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

e) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia, 

f) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania 

Członków, 

g) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego, 

h) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych 

władz Stowarzyszenia, 

i) ustalanie wysokości składek członkowskich. 

2. Walne Zebranie Członków jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 

50% członków uprawnionych do głosowania, a w drugim, terminie bez względu na liczbę 

obecnych o ile termin ten był podany w zawiadomieniu. 

3. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez 

Zarząd. 

 

Zarząd 

 

§  16 

1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach posiedzeniu. 

2. Zarząd składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków, którzy spośród 

siebie wybierają Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i Członka Zarządu. 

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub z jego upoważnienia Wiceprezes. 



4. Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu, w 

tym Prezesa lub Wiceprezesa. 

5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy 

członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów rozstrzyga głos prowadzącego 

posiedzenie. 

 

§ 17 

Do zadań Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresach pomiędzy 

walnymi zebraniami członków, w szczególności: 

a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

c) przedstawianie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych, 

d) przyjmowanie i wykluczanie członków, w tym rozpatrywanie wniosków o skreślenie członków 

Stowarzyszenia,  

e) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego oraz 

zaciągania zobowiązań, 

f) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, 

g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,  

h) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,  

i) uchwalanie zapisów i zmian zapisów regulaminów wewnętrznych,  

j) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji lub 

wystąpienia z nich. 

 

§ 18 

1. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

2. Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli 

nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa nie zgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób 

zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia. 

 

Komisja Rewizyjna 

 

§  19 

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym Przewodniczącego, Sekretarza i Członka Komisji, 

wybieranych na pierwszym posiedzeniu komisji. 

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. 

Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący. 

 

§ 20 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, 

2) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu, 



3) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia  

i Zarządu Stowarzyszenia, 

4) wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie  / odmowę udzielenia absolutorium 

Zarządowi,  

5) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego 

bezczynności, 

6) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków  

7) zwołania posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem, 

bądź istotnymi interesami Stowarzyszenia działań Zarządu. 

8) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć 

Zarządu, jeżeli Komisja Rewizyjna dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować 

nieprawidłowości w działalności Stowarzyszenia, 

9) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, 

określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia. 

10) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń z kontroli i żądanie wyjaśnień,  

11) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,  

12) w razie potrzeby dokonanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe 

Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.  

 

§ 21 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami zarządzającymi ani pozostawać z nimi w 

stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich 

członków Komisji Rewizyjnej. W sytuacji równego rozłożenia głosów rozstrzyga głos 

prowadzącego posiedzenie. 

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

5. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej pełnią  swoje funkcje społeczne i nie pobierają za nie 

wynagrodzenia. 

 

§  22 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

2. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, 

jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa nie zgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób 

zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia. 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział V 

 

 

Majątek Stowarzyszenia. 

 

§  23 

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:  

1) dochody z imprez i zbiórek publicznych organizowanych przez Stowarzyszenie, 

2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu, 

3) dotacje, subwencje, kontrakty, udziały, lokaty 

4) dochody z majątku 

5) inne wpływy z działalności statutowej 

6) wpływy z odsetek bankowych i udziałów, 

7) ewentualne dochody z posiadanego majątku ruchomego i nieruchomego, 

8) wpływy ze składek członkowskich, 

2. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może 

być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków. 

3. Do dysponowania majątkiem Stowarzyszenia, tzn. do nabywania, zbywania i obciążania majątku 

oraz dysponowania środkami, upoważniony jest Zarząd. 

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Zabrania się: 

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej 

członków, członków organów 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, zwanych dalej „osobami bliskimi”; 

2) przekazywania majątku na rzecz 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 ze statutowego celu Stowarzyszenia; 

4) zakupu na szczególnych zasadach 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. 

 

Sposób reprezentacji 

 

§  24 

1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych, w tym składania oświadczeń woli we wszystkich 

sprawach majątkowych oraz zawierania umów w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest 

dwóch członków Zarządu działających łącznie, z których co najmniej jeden powinien być 

Prezesem lub Wiceprezesem lub Sekretarzem lub Skarbnikiem. 

2. Dla ważności innych pism i dokumentów, w tym oświadczeń woli we wszystkich innych 

sprawach niż wymagany jest podpis jednego z członków Zarządu 



 

 

Postanowienia końcowe 

 

§  25 

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków 

kwalifikowaną większością 2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy członków 

uprawnionych do głosowania. 

2. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana 

w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie Członków. 

 

§  26 

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną 

większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób 

jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. Zastrzega się przekazanie majątku 

na cele zbliżone celom statutowym Stowarzyszenia. 

3. Zebranie Członków wskazuje także cel, na który przejdzie majątek Stowarzyszenia, po 

wypełnieniu jego zobowiązań. Cel ten powinien być spójny z celami Stowarzyszenia 

 

§  27 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o 

Stowarzyszeniach. 

2. Tekst Jednolity Statutu wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Walne Zebranie 

Członków z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


