STATUT STOWARZYSZENIA,,WSP6LNE PODWORKO''
ROZDZTAT-I
POSTANOWIENIA OG6LNE

$1
Stowarzyszenie ,,Wspolne Podworko", zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym,
samorz4dnym, trwatym zrzeszeniem dzialalqcymnarzecz szeroko rozumianego rozwoju
dzieci i niodzie|y i ich Srodowiska spolecznego.

$2
Stowarzyszenie dzialana podstawie obowi4zuj4cego w Rzeczypospolitel Polskiej prawa, a
w szczegolnoSci przepis6w ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dn. 07 .04.1989 r. (Dz. U. Nr
20 poz. I04 z poiniejszymi zmianami).
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1.

2.
3.
4,
5.

Terenem dzialaniastowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskrej orazzagranica,
zgodnie z prawem miejscowym.
Siedzib4 Stowarzyszenia jest Miasto Warszawa.
Stowarzyszenie moze frvor4rc oddzialy i filie w kraju bgd4ce jednostkami wewngtrznymi
S towarzysz enia, dziil.aj4cym i na p odstawie re gul aminow.
Stowarzyszenie, dla wlaSciwego realizowania ce16w, moze tworzyc takle odziaty i filie
za granic4 zgodnie z prawem miejscowym.
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieogramczony.

s4
Stowarzyszenie opiera swoj4 dzialalnoSi na spolecznej pracy czlonkow. Moze jednak
zatrudniac pracownikow do prowadzenia swoich spraw ireahzacji celow
statutowych.

$s
Stowarzyszenie moze byc czlonkiem krajowych i mipdzynarodowych organizacji o
podobnych celach i profilach dziaLania.

P(OZDZIAT,II
PRZEDMIOT I FORMY DZIAI,ANIA STOWARZYSZENIA
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1.

Celem Stowarzyszenia jest.

a)

wyrownywanie szans dzieci i mLodzieZy, szczegolnie z rodzin o trudnej sytuacji
zycloweJ;
b) wspomaganie rozwoju i integracji wspolnot oraz spolecznoSci lokalnych, ze
szcze golnym uwz gl gdnieniem mniej szoSc i naro dowych ;
c) przeciwdziatanie patologiom spolecznym;
d) prowadzen re dziaNalnoSci edukacyj nej skierowanej do dziecr, mNodziezy, rodzic6w
oraz os6b pracujqcych ztymi grupami;
e) promocja i orgamzacja wolontariatu;
f) ochrona i promocja zdrowia;
g) aktywizacja zawodowamlodziezy i dorosiych,ze szczegolnym uwzglEdnieniem
rodzicow, ktorzy w zwiqzku z wychowywaniem dzieci znaleLli sip poza rynkiem '
ptacy.

2.

Cele Stowarzyszenra bgdqrealizowane poprzez'.

a)

tworzenie i prowadzenie Swietlic socjoterapeutycznych oraz innych placowek
opiekunczo-wychowawczych dla dzieci imlodzreay, aIakhe wspieranie placowek
juz istniej4cych;
b) organizowanie i prowadzenie zajEt socjoterapeutycznych oraz tnnych zalgc
o charakter ze ter ap euly czny m, ki erowanych do dz ie c i i ml o dzieZy ;
c) organizowanie zajpc korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi
trudnoSciami w nauce;
d) organizowanie i wspieranie r6znych form zabaw t zalp(, ulicznych dla dzieci ze
Srodowisk ubogich t zagroZonych patologi4
e) prowadzenie zalpc rozwojowych i edukacyjnych adresowanych do dzieci
imlodzie?y;
0 tworzenie rrealizaclp program6w profilaktycznych skierowanych do dziect
t mlodzie2y;
g) finansowanie lub wspot-finansowanie doZywiania dzieci iniodztezy zrodztn
ubogich w szkolach i Swietlicach socjoterapeutycznych;
h) pomoc w zakupie podrpcznik6w, ubran i innych niezbEdnych przedmiotow dla
rodzin w trudnej sytuacji materialnej;
r) prowadzenie terapii indywidualnei oraz udzielanie porad i konsultacji
psychologicznych i innych porad specaalistycznych, w tym poradnictwa
zawodowego, adresowanych do mlodzie 2y, rodzicow orM dorostych czlonkow
r o dzin dys funkcyj nych ;
J) prowadzenie warsztat6w, trening6w i grup wsparcia dla rodzic6w, nauczycieli
i innych os6b zainteresowanych poszerzaniem umiejgtno6ci w zakresie pracy
z dzielmi imlodzie?,q
k) realizacjp programow stazu i wolontariatu dla student6w, pracownik6w i innych
osob zainteresowanych wolontariatem;

l)

festyn6w, spotkan
organizowanie imprez edukacyjno-kulturalnych, konkursow,
i paneli dYskusYjnYch;
rmacylnych;
otowymi do wsp6ldz ialania na rzecz
dzieci i mlodzieZY',

4cymi grupy mniejszoSciowe bpd4ce
czeh mrgdzy o s o bami dzialalqcy mi na r zecz
owymi, studentami, nauczYcielami

s)letniegoizimowegodladziecitm|odzie?yzrodzin
4cych siq w trudnej sytuacji zyciowel'

$7
warzyszenie moze .prowadzi6
publicznego zgodnie z ustaw4
t wolontariacie (Dz'U Nr 96'

zakre
zarowno
z dn.24.

W

poz,873).
publicznego w
Stowarzyszenie moze r6wniez prowadzic dzialalnoSc odplatnqpozytku
lub SwiadczonYch Przez osobY
publiczne g o, a tak2e sPr zedaL
ta dziaLalnoSci porytku publiczne go,
o dzialalnoSci pozy'tku publicznego i

wolontariacie

czr.oNKowrE,

ttTi',ff#A

r

oBow rpzKr
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Czlonkowie Stowarzy szenia dzielqsip na:

onkow zvrry czajnY ch,
2) czlonk6w honorowYch,
3) czlonkow wsPieraj 4cYch.
1) czl

$e
osoba fizyczna,
Czlonkiem zryczaJnym Stowarzyszenia moze byc kazdapetnoletnia
jakt zagtanic4 maj4cy
obywatel polski nAzigrairczny,mieszkaj4cy zarownowPolsce
publicznychwedlug prawa
petnqzdoinoSc do czyinoSci prawnycli i nie pozbawiony praw

1.

polskiego.
-Czlonkiem

i.

Stowarzyszenia moze zostac ten kto:

a) zobowiqze sip przestrzegac cele statutowe Stowarzyszenia
b) zlozy pisemn4 deklaracjp czlonkowsk4z wnioskiem o przyjpcie w poczet czlonk6w,
c) uzyska akceptacjg Zarzqdu (uchwala o przyjgciu).

3.

Czlonkostwo Stowarzyszenianabywa sipprzez przyjgcie kandydatury przezZarzqd
S towarzysz enia bezw zgl g dn4 wipkszo Sc i4 gio s 6w w formie uchwaly.
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1.
2.
3.

Czlonkiem honorowym moZe byc osoba fizyczna, kt6ra wnioslaszczegolny wklad w
rozw6j idei Stowarzyszenia b4dz odniosla wybitne osi4gnigcia w zakresie pracy narzecz
dzieci i mlodzie?y
Czlonkiem honorowym moize zostac czlonek wspieraj4cy bpd4cy osobqfrzyczn1
Czlonkostwo honoroweprzyznawane jest przez Walne Zgromadzenie Czlonko
wniosek Zarzqdu.
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i.
2.
3.
4.
5.

Osoby prawre mogq zostat czlonkami wspieraj4cymi poprzezzloAenie oSwiadczenia
woliZarzqdowi Stowarzyszenia, ktory podejmuje w tej kwestii stosown4uchwalp.
W takim samym trybie nastppuje ustanie czlonkostwa wspieraj4cego Stowarzyszenra.
Formg r rodzal wspierania Stowarzyszenia czlonkowie wspierajqcy ustalajqzZarz4dem
Stowarzyszenia.
Czlonkowie wspieraj4cy korzystajqzpraw przysluguj4cych czlonkomzwyczaJnym
wymienionych w $ 12 pkt. 2-4.
Czlonkowie wspierajqcy s4zwolnient zobowi4zku oplacania skladek czlonkowskich.
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Czl.onekzryczaJny ma, w szczegolnoSci, prawo:

1) wybierad i byd wybieranym do wladz Stowarzyszerua;

2)
3)
4)

uczestnrczyc w zebraniach, sympozjach, konferencjach i innych formach dzialalnoSci
Stowarzyszenta,
skladac wnioski, opinie i postulaty we wszelkich sprawach dotycz4cych
funkcj onowania S towar zy szenra;
uzyskiwac od wladz Stowarzyszenia informacje na temat dzialalnoSci Stowarzyszenra
or az uzasadnienia p odej mowanych decyzl r.

$13
Czlonek zW czaJny zobowi4zany j est:

1) brac udzial w pracach Stowarzyszenta;

2)
3)

4)
5)

przestrzegac postanowien statutu, regulaminow orM uchwal wNadz Stowarzyszenia,
regularnie oplacac skladki;
dbat o maj4tek i dobre imiq Stowarzyszenra,
przyczyniac sig do rozwoju i propagowania cel6w Stowarzyszenia.
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1.

2,

Czlonkowie honorowi posiadaj4prawa okre$lone w $ 12 pkt.2-4.
Czlonkowie honorowi sqzwolnieni z obowiqzku oplacania skladek czlonkowskich.

$ls
l. Czlonkostwo w Stowarzyszeniu

ustaje na skutek:

1)

dobrowolnej rezygnacjizprzynaleznoSci do Stowarzyszenra, zgloszonej na piSmie
Zarzqdowi;
2) prawomocnego orzeczenia s4du powszechnego o pozbawieniu cztonka
Stowarzyszenia praw publicznych;
3 ) wykluc zenia ze Stowarzyszenia ptzez Zar zqd'.
a) z powodu ralqcego lub powtarzajqcego sip naruszaniazasad statutowych,
regulaminow lub uchwal, bqdLtez ze wzglgduna dzralanie na szkodg
Stowarzyszenta.
b) za dziaLalnoSc sprzeczn4ze Statutem oraz uchwalami Stowarzyszenia,
za ruZqce zale ganie z opl.atq sktr adki czl onkows ki ej
4) zbawienia godnoSci czlonka honorowego w wyniku uchwaly Walnego
Z gr omadzeni a C zlonkow.
5) Smierci czlonka.
Zarzqd zobowtqzany jest zawiadomic czlonka o skreSleniu (ust. 1 pkt. 1,2,4) lub
wykluczeniu (ust. 1 pkt. 3 lit a-c) z podaniem Jego przyczyny i wskazaniem w\adzy
uprawnionej do rozpatrzenia odwolania.
Od uchwaly Zarzqduw przedmiocie wykluczenialub skreSlenia czlonkowi przysluguje
odwolanie do Walnego ZgromadzeniaCz-l.onkow za poSrednictwemZarzqdu. Odwolanie
nalezy zNotyc na co najmniej 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Czlonkow.
Do czasu rozpoznania sprawy przez Walne Zgromadzenie Czlonkow czlonkostwo w
Stowarzyszeniu zostaje zawieszone. Uchwala Walnego Zgromadzenia Czlonkow jest
.

2.
3.

ostateczna,

RAZDZIAT-TV
W \, ADZE ST OWARZYSZENIA

/
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Wladzami Stowarzyszenia s4

l)

Walne Zgromadzenie Czlonk6w,

2)
3)

Zaruqd,

Komisja Rewizyjna.

$17
1.

2

J

Kadencja wszystkich wladzwybieralnych Stowarzyszeniatrwa2lata, a ich wyb6r
nastppuje spoSrod nieograniczonej liczby kandydatow, w glosowaniu talnym.
Czlonkowie wybrani do wladz Stowarzyszenia mog4tQ sam4funkclg pelnic nie dluzej
niztrzy nastgpuj4ce po sobie kadencje.
W przypadku ustqpienia, wykluczenia, skreSlenia lub Smierci czfonkawladz
Stowarzy szenia w trakcie kadencji, sklad osobowy uzupelniany jest w drodze kooptacji,
w pierwszej kolejnoSci spoSr6d nie wybranych kandydatow do danego organu, wedtug
kolejnoSci uzyskanych glos6w. Liczba dokooptowanych na tych zasadach czlonk6w
wladznie moZe przekroczyt Il3liczby czlonkow pochodz4cych z wyboru. Kadencja
dokooptowanych czlonk6w kohcry sip wraz zkadenclqczlonk6w Zarzqdu pochodz4cych
z wyboru.

Wal ne Zgromadzen ie Czlonk6w

$18
I Walne Zgromadzenie Czlonkow, zwane dalej WalnymZgromadzeniem,jest najwyzszq
wladzqstanowi4c4 Stowarzyszenia.

$le
1

2

J

4

5

Walne Zgromadzenie moze byt zv,ryczajne lub nadzwyczalne.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwolywane rMna 12 miesipcy przezZarzqd
Stowarzyszenia, nie p6zniej jednak nizw ci4gu 6 pierwszych miesipcy danego roku. O
terminie i miejscu Walnego ZgromadzeniaZarz4d powiadamia wszystkich czlonk6w
Stowarzyszenia co najmniej 14 dni przedterminem Zgromadzenia podaj4c
proponowany porz4dek obrad.
Pierwsze Walne Zgromadzenie zostanie zwolane przezZarzqd po uptywie 3 miesiqcy
od uprawomocnienia sig postanowienia S4du o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie moze zostac zwolane w kaZdym czasie przez
Zarzqdz jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek
pr zy najmniej I I 3 o 96 lnej liczby czlo nk6w zwy czajnych S towarzys z en i a.
Zarzqdjest zobowiqzany zwola( Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie p6zniej niz w
ci4gu miesi4ca od daty otrzymaniawniosku, o kt6rym mowa w ust. 4.

/

6

W przypadku nie zwolaniaprzezZarzqd Walnego Zgromadzenia, w terminie lub trybie
okreslonym w statucie, wladz4uprawnion4do jego zwolania jest Komisja Rewrzyjna.

$20

l.
2
3

Uchwaly Walne go Zgr omadzenia zapadq4 zwykl4 wiEkszoSciq glos6w, o ile
postanciwienia statutu nie stanowiqinaczej
Dla waznoSci uchwal Walnego Zgromadzenia w pierwszym terminie wymagane lest
quorum %liczby czlonkow uprawnionych do udzialuu, Walnym Zgromadzenru.
Uchwaly Walnego Zgromadzeniazwolanego w drugim terminie, ktory moze mie6
miejsce o godzing po1niej tego samego dnia, s4wazne leZeli zostaly podjpte zwklq,
wiqkszoSci4 glosow bezwzglpdu na liczbq obecnych czlonk6w Stowarzyszenia. W
przypadku zwoLaniaWalnego Zgromadzenia w drugim terminie w tym samym dniu
przepis $ t9 ust 22d.2 nie stosuje siq.
Uchwala o zmianie statutu orazuchwaLa o likwidacji Stowarzyszenta, podejmowane s4
wiqkszoSciq2l3 glosow przy obecnoSci ponad %liczby czlonk6w uprawnionych do
udzia\uw Walnym Zgromadzeniu w pierwszym terminie; w drugim terminie wymog
obecnoSci ponad polowy czlonkow nie obowr4zule.
Glosowanie jestlawne. Nawniosek%liczby zwyczajnych czlonkow Stowarzyszeniii
moZnazarzqdzic glosowanie tajne. Glosowanie tajne zarzqdza sip rownieLprza
podejmowaniu uchwal w sprawach personalnych,przez co rozumie siE tez glosowanie
w sprawie wykreslania lub skreSleniaz listy czlonkow'
Kazdemu czlonkowi przysluguje leden glos

$21
Do kompetencj i Wain ego Zgr omadzenia nale?y

1)

:

okreslanie gtownych kierunk6w dzialanta Stowarzyszenia i uchwalanie programu
dzi:aLania.

2) uchwalanie statutu ijego zmian.
3) uchwalanie wysokoSci skladek czlonkowskich;
4) podejmowanie uchwal okreSlaj4cych liczbq osob we wladzach Stowarzyszenia;
5) wyb6r i odwollr,vanie Prezesa oraz czlonkow wladz Stowarzyszenia;
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdan z dzialalnoSci wladz Stowarzyszenia;
7) podejmowanie uchwal w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium
8)
9)

ustppuj 4cem u Zar zqdowi, na wniosek Komisj i Rewizyj nej

;

uchwalanie zasad polityki finansowej;
nadawanie i pozbawianie godnoSci czlonka honorowego Stowarzyszenia, na wniosek
Zarzqdu',

10)rozpatrywanie wniosk6w i postulatow zgNoszonychprzez czlonk6w Stowarzyszenia
lub jego wladze;
I l) r ozpatrywanie odwolan od uchwal Zar zqdu wnies ionych pr zez czlonk6w
Stowarzyszenia,
12) podejmowanie uchwal o pr4rnaleZnoSci Stowarzyszeniado innych oryanizacji i
zw t4zk6w kraj owych i mi gdzynarodowych;
j e go ma1 4tku;
1 3 ) podej mowanie uchwaly o r ozwiqzaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu
14) podejmowanie uchwal w innych sprawach wniesionych pod obrady;

!5)rozpatrywanie wszelkich spraw nie zaslrzehonych do kompetencji innych wl'adz
Stowarzyszenia.

$22
W Walnym Zgromadzeniu mog4 uczestnrczyc z g).osem doradczym czlonkowie honorowi
wspieraj4cy, jak te? zaproszeni goScie.

TarzEd
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I
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Zazqd,kieruje caloksztaltem dztalalnoSci Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnqtrz i
dzialaw jego imieniu, zgodnie ze Statutem i uchwalami Walnego Zgromadzenia.
Do reprezentowani a S towarzyszenia i do zacrryania zob ow rqzan maj 4tkolvych
upowiznionych jest dwoch czlonk6w Zarzqdulqcznie, w tym Prezes lub Wiceprezes'

$24
I
2

sklada sigz3 do 5 czlonk6w wybranychprze'z Walne Zgromadzenie. W sklad
Zarzqdu wchodzi Prezes, Wiceprezes i Czlonkowie.
Uchwaly Zanqdu zapadajqwipkszoSci4 glos6w przy obecnoSci przynajmniej polowy
czlonkow Zarzqdu. W przypadku, gdy do giosowania przystgpuje parzystahczba
czlonk6w Zarzqdui glosy rozhJadajqsig po rowno, glos decyduJ4cy ma Frezes Zarzqdu.
Czlonkiem Zarzqdunie moze by6 osoba skazanaprawomocnym wyrokiem za
przestgpstwo umySlne Scigane z oskarZenia publicznego lub przestgpstwo skarbowe.

Zarzayd,

$2s

i.
2.

PosiedzeniaZarzqduodbywaj4sig wmiarp potrzeb,nierzadziejjednak niLcztery razy w
roku.
Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarzqdu orazprzewodniczy posiedzeniom. W
razie dlugotrwalej niemoznoSci pelnienia obowiqzkow przezPrezesa, funkcjq tp obejmuje
Wiceprezes.
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Do kompet encjt Zarzqdu nalezy'.

1)
2)
3)
4)

zwolynvanie Walnego Zgromadzenra;
reahzowanie celow Stowarzyszenia i uchwal Walnego Zgromadzenia;
reprezentowanie Stowarryszenrana zewn4trz t dziaLanie w jego imieniu,;
okreslanie szczegolov,rych kierunkow dziatania Stowarzyszenia, uchwalanie
okresowych programow Jego Prac;

s)

6)
7)
8)

e)

imaj4tkiem Stowarzyszenia; podejmowanie
sprawowan ie zarzqdunad fundus zami
maj4tku nieruchomego i ruchomego
uchwal o nabywaruu, zbywaniu i obci4zaniu
Stowarzyszenta;
uchwalanie budzetu

i

zasad gospodarki

finansowej Stowarzyszenta;

powotywanieprzedstawicieliStowarzyszentadoorganizacjikrajowychi
miEdzynarodowych,
zespol6w, komisji, sekcji llp. oraz
powotywanie i odwtgwanle staty:l i,doraznych
\zadair'
ot testlttl. zakresu ichdzialanta, skladu
administracj i,w|adzami innych
Zorganami
racy
Zaw|erarl|eporozumien o wsp6lp
esleniu lub wYkluczeniu czlonk6w

przezWalne Zgt omadzenie godnoSc i

nk6w zwy czajnych Stowarzy szenra z
w czESci lub w caloSct;
dan roczny ch oraz za caly okres kadencji
swei dzialalnoSct.

Komisja RewizYina
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1.

dziil,alnoSc i 4 S towarzyszenta'
Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolg nad

$28
ierajqze swego grona

lT?ffi'ffffi?.'

2

zarzqduw zwi4zku

pozostawac .cz1onkami
:?rfftr"Jt3-ir,i Rewizyjnej nie mog4
pokrewienstwa' powinowactwa lub
*
z

malZenskim, we wspolnym pozyc"t,

4

'io"'nk'

prawomocnym za
izyjnejnie moZe byc osoba skazanawyrokiem
skarbowe
,gin"'toskarzenia publ icznego lub prze stppstwo
"

$2e
wiqkszoSci4 glos6w przy obecnoSci
Uchwaty Komisli Rewizylnej zapadajq zwkJq glosy rozkladaj4 stq po rowno, glos
przewodni czqcego Komisji- w pr"ypidku, gdy
t'
decyduj 4cy ma Przewo dntczqcy Komtsl

s30
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleZy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)

2.

kontrola biez4cej dzialalnofici Stowarzyszerua;
prawo zqdania od czlonk6w i wladz Stowarzyszenia wszystkich szczebli zloZenia
ustnych lub pisemnych wyjaSnieri dotycz4cych kontrolowanych spraw;
skladanie wniosk6w w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu;
wystppowanie z wnioskiem o zwolanie Walnego Zgromadzenia;
prawo ZqdanrazwolaniaNadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Czlonk6w w razie
nie zwolanra go przezZarzqd w terminie lub trybie okreslonym w statucie;
prawo ZqdaniazwolaniaposiedzeniaZarzqdu, celem przekazania uwag, wniosk6w i
zalecef wynikaj4cychzprzeprowadzonych kontroli wewngtrznych i zewngtrznych',
posiedzenie Zarzqdu w takim przypadku winno sig odbyc nie pozniej nizw terminie
14 dni od daty zloleniawniosku;
przedstawienie Zarzqdowi uwag, wnioskow i zaleceh dotycz4cych dzialalnoSci
statutowej i finansowej ;
uchwalenie wlasnego regulaminu dzialania,
skladanie sprawozdan ze swej dzialalno6ci na WalnymZgromadzeniu Czlonk6w;
dokonywanie wyboru podmiotu maj4cego zbadac sprawozdanie finansowe
S towarzyszenia zgodn ie z pr zep isami o rachunkowo S c i.

Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli dzialalnoSci Stowarzyszenia przynajmniej razw
roku i sporzqdza protokol z kontroli

P(OZDZIAI,VI
MAJATEK STOWARZYSZENIA

$31
Maj 4tek Stowarzyszenia stanowi4:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

skladki czlonkowskie,
darowizny, spadki izapisy otrzymywane zarowno ztercnuPolski lakizagranicy,
dochody zmalqtku nieruchomego i ruchomego,
dotacle i subwencje,
dochody ze zbi6rek i imprez publicznych,
odsetki bankowe,
dochody z odplatnej dzialalno(ci statutowej, prowadzonej zgodnie z odrpbnynri
przepisami.

$32
Caly docho d przeznaczony j est na dzialalnoSc statutow4 Stowarzyszenia.

10

$33

2
3

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkg finansow4zgodnie z obowiqzul4cymi w tym
zakresie przepisami,
F undus z am i i maj 4tki em S towarz y szenia zar zqdza Z ar zqd.
Zabraniasip
a) , udzielaniapozyczeklub zabezpieczaniazobowiqzahmaj4tkiem Stowarzyszenia w
stosunku do czlonkow, pracownikow oraz osob, z kt6rymi pozostaj4 oni w
zwiqzkumalzenskirn, we wsp6lnym pozyciu albo w stosunku pokrewienstwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s4zwiqzani z tytulu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";
b) przekazywania majEtku Stowarzyszenia narzecz czlonk6w lub pracownik6w oraz
ich os6b bliskich, nazasadach innych nizw stosunku do os6b trzecich, w
szczegolnoSci jeSli przekazanie to nastgpujebezplatnie lub na preferencyjnych
zasadach;

c)
d)
'

wykorzystywania maj4tku Stowarzyszenia na rzecz czlottkow, pracownik6w lub
ich os6b bliskich nazasadach innych niz w stosunku do osob trzecrch, chyba 2e to
wykorzystywanie wynika bezpo$re dnio ze statutowe go c elu Stowar zy szenia
zakupu towar6w lub uslug od podmiotow, w kt6rych uczestntcz4czlonkowie
organizacji, czlonkowie je.y organ6w lub pracownicy orazich os6b bliskich,.na
zasadachinnych nizw stosunku do osob trzecichlub po cenach wylszychnrZ
rynkowe.

$34
1

2

Sktadki czlonkowskie powinny byc wplacane do konca I kwartalu kazdego roku.
Nowo przyjgci czlonkowie Stowarzyszenia obowi4zani s4do dokonania oplaty skladki
czlonkowskiej w ci4gu 14 dni od daty otrzymaniazawiadomienia o przylgciu naczl,onka.

ROZDZIAI, VI
ROZWTAZANIE STOWARZYSZENIA
$3s
1.

Stowarzyszenie rozwiqzuje sip na podstawie uchwaly Walnego Zgromadzenia lub w
innych pr zy p adkach pr zew idzi any c h w przep i s ach prawa.
W przypadku rozwrqzania Stowarzyszenia,jego maj4tek po uregulowaniu naleZnoSci
zostanie przekazany organrzacli o podobnych celach statutowych lub innej organizacji,
kt6ra nie dziala dla zysku, na cele charytatywne, naukowe, lub edukacyjne.
W przypadku podjgcia uchwaty przez Walne Zgromadzenie o rozr,viqzantu
S towarzys z eni a, W al n e Z gr omadzenie zade cyduj e o pr zeznacz eniu maj 4tku
S towarzyszenia i p owola Komisj p L ikwidacyl nq.

il

