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STATUT 

Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Rodzin  

„NOWE PERSPEKTYWY” 
 

 

Rozdział I. 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rodzin „NOWE PERSPEKTYWY”, zwane dalej 

Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowień 

niniejszego statutu. 

 

§ 2 

1.  Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Trablice. 

2.  Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a także terytoria innych 

państw, z zachowaniem obowiązujących tam przepisów. 

 

§ 3 

1.  Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.  

2.  Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników (w tym członków Stowarzyszenia oraz członków 

Zarządu), zawierać umowy cywilnoprawne, jak i współpracować z wszelkimi podmiotami (osobami 

fizycznymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, 

którym ustawa przyznaje zdolność prawną) na dopuszczalnych przez prawo podstawach. 

3.  W przypadku dobrej kondycji finansowej Stowarzyszenia, członkowie Zarządu – za zgodą Walnego 

Zebrania Członków – mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku  

z pełnioną funkcją. 

4.  Stowarzyszenie może przystępować do porozumień, klastrów, partnerstw, federacji oraz innych form 

zrzeszania organizacji pozarządowych. 

 

Rozdział II. 

Cele i sposoby działania 

 

§ 4 

Celem Stowarzyszenia jest: 

1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza 

dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wyrównywanie szans tych rodzin  

i osób; 

2) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym ich edukacji i opieki; 

3) przeciwdziałanie uzależnieniom, patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu; 

4) działalność charytatywna i dobroczynna; 

5) zapobieganie dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, rasę, wyznanie, niepełnosprawność czy status 

społeczny; 

6) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

7) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 

8) promocja i organizacja wolontariatu; 

9) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 

10) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej; 

11) działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

12) ochrona środowiska, ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 

13) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 
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14) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą. 

§ 5 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele:   

I) w formie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego w zakresie:  

1)  wspieranie osób będących w trudnej sytuacji życiowej oraz zagrożonych trudną sytuacją; 

2) wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo oraz zagrożonych różnego rodzaju dysfunkcjami; 

3) promowanie wspólnych zajęć opiekunów z dziećmi m. in. w ramach „Szkoły dla rodziców”, 

mających na celu budowanie prawidłowego modelu rodziny; 

4) przeciwdziałanie niepowodzeniom życiowym i szkolnym (dydaktyczno-wychowawczym); 

5)  objęcie rodzin, opiekunów, grono pedagogiczne i inne osoby szeroko pojętą pomocą w zakresie 

znajdujących się pod ich opieką dzieci problemowych oraz niepełnosprawnych; 

6) włączanie osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem w działania społeczne w celu 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i poczuciu osamotnienia; 

7) propagowanie zdrowego stylu życia (profilaktyka zdrowotna i profilaktyka uzależnień) i ochrony 

zdrowia; 

8)  udzielanie pomocy ofiarom przestępstw; 

9)  współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami; 

10) promowanie oraz nauczanie zasad i norm prawnych, wsparcie prawne, 

11) inicjowanie i wspieranie działań na rzecz partnerstwa, w tym lokalnego; 

12) prowadzenie ośrodków pozwalających realizować cele statutowe; 

13) działanie na rzecz dziedzictwa kulturowego i podtrzymywania tradycji; 

14) inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i miejskich; 

15) współpraca z organizacjami społecznymi realizującymi cele zbieżne z celami Stowarzyszenia; 

16) podejmowanie działań na rzecz zapobiegania i ograniczenia bezrobocia; 

17) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana; 

18) działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, zwłaszcza osób starszych; 

19) organizowanie imprez mających na celu integrację środowiska lokalnego; 

20) prowadzenie edukacji na poziomie podstawowym zapewniającej uczniom zdobycie umiejętności  

w zakresie czytania, pisania i liczenia oraz podstawowych umiejętności i wiedzy w zakresie takich 

przedmiotów, jak: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia i wiedza  

o społeczeństwie, przyroda, plastyka, muzyka, technika, informatyka i wychowanie fizyczne; 

21) organizowanie pomocy humanitarnej i zbiórek żywności;  

22) wszechstronna pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju 

i za granicą. 

 

II) w formie działalności odpłatnej pożytku publicznego w zakresie:  

1)  wspieranie osób będących w trudnej sytuacji życiowej oraz zagrożonych trudną sytuacją; 

2) przeciwdziałanie niepowodzeniom życiowym i szkolnym (dydaktyczno-wychowawczym); 

3) działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, zwłaszcza osób starszych; 

4) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

 

§ 6 

1.  Działalność statutowa może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność 

odpłatna. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym 

określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących 

rachunkowości. 

2.  W przypadku podjęcia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej – co dopuszcza niniejszy 

statut – działalność gospodarcza będzie jedynie charakter dodatkowy w stosunku do działalności 

statutowej, której celem nadrzędnym jest prowadzenie działalności pożytku publicznego. 

3.  Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących 

do celów statutowych Stowarzyszenia. 

4.  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu 

statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego nie może przekraczać 3-krotności 
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przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

 

Rozdział III. 

Działalność gospodarcza 

 

§ 7 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych  

w odrębnych przepisach i rozmiarach służących realizacji celów statutowych: 

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: 

85.59.B   Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

58.11.Z Wydawanie książek 

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza 

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw, kongresów 

85.10.Z Wychowanie przedszkolne 

85.60.Z   Działalność wspomagająca edukację 

88.91.Z Opieka nad dziećmi 

93.29 Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 

3. Dochód osiągany przez Stowarzyszenie z prowadzonej działalności gospodarczej w całości jest 

przeznaczany na realizację jego celów statutowych. 

 

Rozdział IV. 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 8 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:  

a)  zwyczajnych, 

b)  wspierających, 

c)  honorowych. 

 

§ 9 

1.  Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności 

prawnych, która złoży pisemną deklarację.  

2.  Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd w drodze uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji. 

3.  Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością 

Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną. 

Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 

4.  Członków wspierających przyjmuje Zarząd w drodze uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji 

wskazującej także rodzaj deklarowanej na rzecz Stowarzyszenia pomocy. 

5.  Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój  

i działalność Stowarzyszenia. 

6.  Członków honorowych przyjmuje Zarząd w drodze uchwały, na podstawie pisemnego wniosku co 

najmniej 3 członków zwyczajnych. 

 

§ 10 

1.  Członek zwyczajny ma prawo do: 

a)  czynnego i biernego prawa wyborczego, 

b)  zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia, 

c)  korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 

d) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie. 

2.  Członek zwyczajny zobowiązany jest do: 

a)  aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia, 

b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

c)  dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia. 
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d)  regularnego opłacania składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia. 

 

 

 

§ 11 

1.  Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada inne prawa 

członka zwyczajnego. 

2.  Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 10 ust. 2 pkt b - d. 

 

§ 12 

1.  Członek honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada inne prawa 

członka zwyczajnego.  

2.  Członek honorowy posiada obowiązki określone w § 10 ust. 2 pkt a - c. 

 

§ 13 

1.  Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

a)  dobrowolnej rezygnacji, 

b) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 

c)  śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne, 

d)  skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu: 

-  notorycznego braku udziału w pracach Stowarzyszenia, 

-  nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składki członkowskiej lub innych zadeklarowanych 

świadczeń przez okres przekraczający jeden rok, 

e) wykluczenia przez Zarząd z powodu:  

-   łamania statutu lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, 

-  działania na szkodę Stowarzyszenia, niewywiązywania się z obowiązków członkowskich lub 

związanych z pełnieniem funkcji w organach Stowarzyszenia. 

2.  Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie 

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

Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego 

Zebrania jest ostateczna. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio 

zasady określone w niniejszym ustępie. 

 

Rozdział V. 

Władze Stowarzyszenia 

 

§ 14 

Władzami Stowarzyszenia są: 

a)  Walne Zebranie Członków, 

b)  Zarząd, 

c)  Komisja Rewizyjna. 

 

§ 15 

1.  Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata. 

2.  Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków 

(kworum), z zastrzeżeniem § 15 ust. 4 poniżej. 

3.  Władze Stowarzyszenia podejmują uchwały w głosowaniu jawnym, chyba że głosujący podejmą 

decyzję o przeprowadzeniu głosowania tajnego. 

4.  Jeżeli w pierwszym terminie w Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa 

członków, wówczas Przewodniczący zamyka Walne Zebranie i wyznacza kolejne na ten sam dzień 

za 30 minut od zamknięcia zebrania. Tak zwołane Walne Zebranie zdolne jest do podejmowania 

uchwał bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania. 
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§ 16 

1.  W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji z powodu 

ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze 

kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie 

można powołać nie więcej niż połowę składu organu. 

2.  Członek władz Stowarzyszenia może zostać zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu 

tych władz, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny 

sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.  

 

Walne Zebranie Członków 

§ 17 

1.  Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2.  W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

a)  z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, 

b)  z głosem doradczym – członkowie wspierający i członkowie honorowi. 

 

§ 18 

1.  Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2.  Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku. 

3.  O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia pisemnie 

członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania: pocztą elektroniczną, wiadomością SMS 

lub w inny skuteczny sposób. 

4.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 

a)  z własnej inicjatywy, 

b)  na żądanie Komisji Rewizyjnej, 

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

5.  Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 21 dni od dnia 

otrzymania żądania lub wniosku określonych w ust. 4 pkt b i c. 

6.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało 

zwołane. 

 

§ 19 

1.  Jeżeli wszyscy członkowie Stowarzyszenia uprawnieni do głosowania na Walnym Zebraniu 

Członków wyrazili na to zgodę w formie pisemnej, głosowanie poza posiedzeniami Walnego 

Zebrania Członków może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 

(głosowanie drogą obiegową). 

2. Dopiero po uzyskaniu zgody od wszystkich członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, 

Zarząd za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła projekty uchwał do podjęcia wraz  

z dokładną instrukcją głosowania, w tym informacją o terminie na oddanie głosu.  

3. Możliwość udziału w posiedzeniu Walnego Zebrania Członków przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej (Walne Zebranie Członków on-line) jest wskazana w zawiadomieniu  

o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu. Do 

przeprowadzenia takiego posiedzenia nie jest wymagana zgoda wszystkich członków uprawnionych 

do głosowania. 

4. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach Walnego 

Zebrania Członków odbywa się przy zapewnieniu co najmniej: 

a)  transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym; 

b)  dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek Stowarzyszenia może 

wypowiadać się w toku obrad; 

c)  wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia. 

 

§ 20 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1)  określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia. 
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2)  uchwalenie statutu i jego zmian, 

3)  uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia, 

4)  wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia, 

5)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 

6)  udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

7)  ustalanie wysokości składek członkowskich, sposobu i terminów ich płatności, 

8)  podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 

9)  podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz, 

10) inne, wynikające z niniejszego statutu. 

 

Zarząd 

§ 21 

1.  Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania 

Członków oraz reprezentuje je na zewnątrz. 

2.  Zarząd składa się z trzech do pięciu członków. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze 

swojego grona Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika oraz (ewentualnie) Sekretarza i członka Zarządu. 

3.  Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe. 

4.  W umowach pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim, 

Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej, wskazany w uchwale tego organu lub 

pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków. 

5.  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 

6. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach lub drogą obiegową przy wykorzystaniu środków 

elektronicznych, w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy 

członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa. 

 

§ 22 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1)  realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków, 

2)  ustalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia, 

3)  sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 

4) uchwalanie regulaminów, z wyłączeniem regulaminów władz Stowarzyszenia, 

5)  podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego oraz w sprawie zaciągania 

zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia, 

6)  zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 

7)  podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków, 

8)  składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków, 

9)  inne, wynikające z niniejszego statutu. 

 

Komisja Rewizyjna 

§ 23 

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

działalnością. 

2.  Komisja Rewizyjna składa się z dwóch do trzech członków. Na pierwszym posiedzeniu Komisja 

Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:  

a)  nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, 

we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, 

b)  nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane  

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

4.  Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywanej kontroli wewnętrznej nie podlega Zarządowi. 

5.  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać 

udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym. 

6.  Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 
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7. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje na posiedzeniach lub drogą obiegową przy wykorzystaniu 

środków elektronicznych, w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 

połowy członków Komisji Rewizyjnej. 

 

§ 24 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1)  kontrolowanie, przynajmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym 

uwzględnieniem gospodarki finansowej, 

2)  występowanie do Zarządu i członków z wnioskami z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień, 

3)  występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu, 

4)  prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie 

wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania 

posiedzenia Zarządu, 

5) inne, wynikające z niniejszego statutu.  

 

Rozdział VI. 

Majątek i gospodarka finansowa 

 

§ 25 

1.  Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie 

realizacji celów Stowarzyszenia. 

2.  Dochody Stowarzyszenia pochodzą ze: 

a)  składek członkowskich, 

b)  darowizn i spadków, 

c)  subwencji i dotacji osób prawnych, 

d)  dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

e)  dochodów z własnej działalności, 

f)  dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego, 

g) dochodów z działalności gospodarczej. 

3.  Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

  

§ 26 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, również w sprawach majątkowych, 

uprawniony jest samodzielnie Prezes lub Wiceprezes lub dwóch członków Zarządu działających łącznie 

i w porozumieniu, z tym że jednym z nich winien być Prezes lub Wiceprezes. 

 

§ 27 

Zabrania się: 

1)  udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego 

członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie 

organów oraz pracownicy Stowarzyszenia 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 na rzecz ich 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 Stowarzyszenia, 

członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku 

do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 
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Rozdział VII. 

Postanowienia końcowe 

 

§ 28 

1.  Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez 

Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 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, przeznaczenia majątku Stowarzyszenia oraz wyznacza likwidatora. 

 

 

Podpisy członków Zarządu: 

 


