STATUT
Stowarzyszenia
na Rzecz Ludzi Uzależnionych
TO CZŁOWIEK

01.08.2014r. - ustalono nowy tekst statutu

Rozdział I
Nazwa, siedziba, teren działania, charakter prawny
§1
1.

Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych „To Człowiek” w Opolu, zwane dalej STOWARZYSZENIEM
działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989r. Nr 20, poz. 104
z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

2.

Nazwa STOWARZYSZENIA jest prawnie zastrzeżona.

3.

STOWARZYSZENIE może używać skróconej nazwy: Stowarzyszenie „To Człowiek”.

§2
1.

Terenem działania STOWARZYSZENIA jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2.

Dla właściwej realizacji swoich celów statutowych STOWARZYSZENIE może prowadzić działaność
także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3.

Siedzibą STOWARZYSZENIA jest miasto Opole.

§3
STOWARZYSZENIE jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych.
Działalność STOWARZYSZENIA opiera się na niezarobkowej pracy ogółu jego członków.
3. Do prowadzenia bieżącej działalności STOWARZYSZENIE może zatrudniać pracowników.
1.

2.

§4
STOWARZYSZENIE może używać pieczęci, symbolu, znaku posiadać własne logo.
2. STOWARZYSZENIE może stanowić odznaki, dyplomy, medale honorowe i przyznawać je osobom
fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów realizowanych przez STOWARZYSZENIE.
1.

§5
STOWARZYSZENIE może być członkiem organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych
o tym samym lub podobnym profilu działania.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne
Zebranie Członków większością 2/3 głosów członków zwyczajnych, biorących udział w Walnym
Zebraniu Członków.
1.

§6
STOWARZYSZENIE może tworzyć i rozwiązywać utworzone punkty konsultacyjne podległe
STOWARZYSZENIU.
2. O utworzeniu bądź o rozwiązaniu utworzonego punktu konsultacyjnego, o którym mowa w ust.1,
decyduje Walne Zebranie Członków większością co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych
biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.
1.

§7
Czas trwania STOWARZYSZENIA nie jest ograniczony.

§8
STOWARZYSZENIE może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych
w odrębnych przepisach.
2. Dochód z działalności gospodarczej STOWARZYSZENIA służy realizacji celów statutowych i nie może
być przeznaczony do podziału między jego członków.
1.

Rozdział II
Cele działania Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§9
STOWARZYSZENIE inicjuje, propaguje i wspiera wszelkie działania własne, członków STOWARZYSZENIA
oraz osób trzecich mające na celu:
1. zrzeszanie się osób – organizatorów pomocy na rzecz ludzi uzależnionych oraz ich rodzin,
2. wzajemną pomoc i rozwiązywanie problemów ludzi uzależnionych oraz ich rodzin,
3. działalność profilaktyczną na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom oraz HIV/AIDS,
4. pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom,
5. pomoc ludziom żyjącym z wirusem HIV i chorym na AIDS,
6. reprezentowanie interesów ludzi pokrzywdzonych przez choroby na zewnątrz i obrona przed
		 wykluczeniem społecznym,
7. współdziałanie z organizacjami, których cele są zbieżne ze statutowymi celami STOWARZYSZENIA,
8. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
		 szans tych rodzin i osób,
9. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
10. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
		 społecznym,
11. działalności charytatywnej,
12. ochrony i promocji zdrowia,
13. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
14. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
		 zwolnieniem z pracy,
15. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
16. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
17. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
18. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
19. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
20. wypoczynku dzieci i młodzieży,
21. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
22. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
23. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
24. turystyki i krajoznawstwa,
25. porządku i bezpieczeństwa publicznego,
26. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
		 działań wspomagających rozwój demokracji,
27. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
		 społeczeństwami,
28. promocji i organizacji wolontariatu,
29. promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą,
30. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
31. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
32. działalność kulturalną, rozrywkową i rekreacyjną ludzi uzależnionych oraz ich rodzin,
33. wszelką działalność profilaktyczną, mającą na celu zapobieganie uzależnieniom i kreowanie
		 zdrowego stylu życia,

§ 10
STOWARZYSZENIE będzie realizować swoje cele poprzez:
1. przyjmowanie w poczet członków osób zainteresowanych realizacją celów STOWARZYSZENIA,
2. współtworzenie i realizację krajowej i lokalnej polityki społecznej poprzez wpływanie
		 na uregulowanie prawa i bieżące decyzje władz lokalnych dot. realizowania pomocy
		 i rozwiązywania problemów ludzi uzależnionych oraz ludzi żyjących z wirusem HIV – nieodpłatnie
3. informowanie władz i organów państwowych, uświadamianie społeczeństwa poprzez środki
		 masowego przekazu o zagrożeniu uzależnieniami – nieodpłatnie
4. współpracę z instytucjami i organizacjami zajmującymi się profilaktyką i przeciwdziałaniem
		 narkomanii oraz pomocą społeczną – nieodpłatnie
5. tworzenie i prowadzenie placówek służących rehabilitacji, resocjalizacji i readaptacji osób
		 uzależnionych – odpłatnie i nieodpłatnie
6. współpracę z poradniami zdrowia psychicznego, instytucjami naukowymi i badawczymi,
		 organami oświaty i wychowania w celu pełnej diagnozy problemu uzależnienia oraz form
		 pomocy a także działań profilaktyczno-edukacyjnych – odpłatnie i nieodpłatnie
7. organizowanie i prowadzenie różnorodnych form specjalistycznego poradnictwa i konsultacji
		 dla osób instytucjonalnie zajmujących się oświatą i wychowaniem, rodzin osób uzależnionych
		 oraz rodzin osób żyjących z wirusem HIV lub chorych na AIDS – odpłatnie i nieodpłatnie
8. podejmowanie zadań zlecanych organizacjom pozarządowym przez samorządy i administrację
		 rządową, na rzecz ludzi uzależnionych – odpłatnie
9. pozyskiwanie sponsorów dla finansowania statutowej działalności
10. gromadzenie środków finansowych i rzeczowych, pochodzących z dotacji, darowizn, zapisów,
		 spadków, imprez kulturalnych i rozrywkowych, imprez targowych i promocyjnych oraz z prowadzonej
		 działalności statutowej i gospodarczej
11. działalność popularyzacyjną, edukacyjną i wydawniczą – odpłatnie i nieodpłatnie
12. współdziałanie z pokrewnymi organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
		 oraz z organami administracji samorządowej i rządowej – nieodpłatnie
13. wszelkie inne działania, które będą miały wpływ na realizację statutowych celów STOWARZYSZENIA

§ 10 a
STOWARZYSZENIE może prowadzić działalność pożytku publicznego:
a) w formie nieodpłatnej w zakresie:
		 PKD 96.09.Z (pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana)
		 PKD 86.90.E (pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana)
		 PKD 88.99.Z (pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana)
		 PKD 88.10.Z (pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
		 niepełnosprawnych)
		 PKD 85.59.B (pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane)
		 PKD 58.19.Z (pozostała działalność wydawnicza)
		 PKD 58.14.Z (wydawanie czasopism i pozostałych periodyków)
		 PKD 90.04.Z (działalność obiektów kulturalnych)
		 PKD 93.21.Z (działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki)
		 PKD 93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna)
		 PKD 94.99.Z (działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nieskla-syfikowana)
		 PKD 85.51.Z (pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych)
		 PKD 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej)
		 PKD 85.53.Z (pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu)
		 PKD 85.59.B (pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane)
		 PKD 85.60.Z (działalność wspomagająca edukację)

b)

w formie odpłatnej w zakresie:

		 PKD 86.90.E (pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana)
		 PKD 88.99.Z (pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana)
		 PKD 88.10.Z (pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
		 niepełnosprawnych)
		 PKD 96.09.Z (pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana)
		 PKD 85.59.B (pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane)
		 PKD 58.19.Z (pozostała działalność wydawnicza)
		 PKD 90.04.Z (działalność obiektów kulturalnych)
		 PKD 93.21.Z (działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki)
		 PKD 93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna)
		 PKD 94.99.Z (działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nieskla-syfikowana)
		 PKD 85.51.Z (pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych)
		 PKD 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej)
		 PKD 85.53.Z (pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu)
		 PKD 85.59.B (pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane)
		 PKD 85.60.Z (działalność wspomagająca edukację)

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
§ 11
Członkami STOWARZYSZENIA mogą być osoby fizyczne i prawne.

§ 12
1.

Członkowie STOWARZYSZENIA dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

2.

Osoba prawna działa w STOWARZYSZENIU poprzez umocowanych przedstawicieli.

§ 13
Członkiem zwyczajnym STOWARZYSZENIA może zostać osoba fizyczna – pełnoletni obywatel
Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, który :
		 a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
		 b) złoży deklarację członkowską i bliskie są mu cele STOWARZYSZENIA.
1.

2.

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną
działalnością STOWARZYSZENIA, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.

3.

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna ciesząca się szczególnym zaufaniem
społecznym, która wniosła znaczny wkład w rozwój idei STOWARZYSZENIA lub w inny szczególny
sposób wniosła zasługi dla STOWARZYSZENIA.

4.

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd zwykła większością
głosów na podstawie pisemnej deklaracji.

5.

Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek
Zarządu.

§ 14
Członek zwyczajny ma prawo do:
		 a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz STOWARZYSZENIA
		 b) uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków
		 c) zgłaszania wniosków, opinii i uwag dotyczących działalności STOWARZYSZENIA
		 d) uzyskiwania od Zarządu bieżących informacji o wszelkich decyzjach i działaniach
		 STOWARZYSZENIA
		 e) udziału we wszystkich formach działalności STOWARZYSZENIA
		 f) korzystania z pomocy STOWARZYSZENIA
1.

Członek zwyczajny obowiązany jest do :
		 a) przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał władz STOWARZYSZENIA oraz powszechnie
		 obowiązujących przepisów prawa
		 b) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów STOWARZYSZENIA
		 c) dbałości o dobre imię STOWARZYSZENIA i przestrzegania zasad współżycia społecznego
		 d) regularnego opłacania składek członkowskich
		 e) prezentowania postawy i podejmowania działań, które przyczynią się do wzrostu roli i znaczenia
		 STOWARZYSZENIA
2.

§ 15
Członek wspierający i honorowy, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiadają
prawa członka zwyczajnego.
2. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych
władzach STOWARZYSZENIA.
3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń
oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz STOWARZYSZENIA.
4. Członkowie wspierający i honorowy zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.
1.

Rozdział IV
Ustanie członkostwa
§ 16
Członkostwo w STOWARZYSZENIU ustaje na skutek :
		 a) dobrowolnego wystąpienia ze STOWARZYSZENIA zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
		 b) wykluczenia ze STOWARZYSZENIA przez Zarząd lub na skutek orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,
		 w przypadku stwierdzenia:
		 • nieprzestrzegania przez członka postanowień Statutu lub uchwał władz STOWARZYSZENIA
		 • podejmowania przez członka działań, które w jakikolwiek sposób naruszają interes lub
			 podważają dobre imię STOWARZYSZENIA,
		 • pozbawienia członka praw publicznych, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu,
		 • faktu nieusprawiedliwionego nie brania przez członka udziału w pracach STOWARZYSZENIA,
		 • zaleganiu przez członka z opłaceniem składki członkowskiej powyżej 30 dni,
		 • pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały władzy STOWARZYSZENIA, która
			 członkostwo nadała,
		 c) śmierci członka.
2. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków i od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego w kwestiach
członkowskich, przysługuje odwołanie w terminie 30 dni do Walnego Zebrania Członków. Uchwała
wydana w tym trybie jest ostateczna.
1.

Rozdział V
Władze stowarzyszenia
§ 17
Władzami Stowarzyszenia są Walne Zebranie, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.

§ 18
1.

Kadencja władz STOWARZYSZENIA trwa 5 lat a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym,
bezwzględną większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2.

Uchwały władz STOWARZYSZENIA, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu
jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych
członków (kworum). Głosowanie tajne odbywa się na wniosek przynajmniej jednego członka
STOWARZYSZENIA.

§ 19
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz STOWARZYSZENIA w trakcie kadencji,
skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności
uzyskanych głosów. Liczba dokoptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć
połowy liczby członków pochodzących z wyboru.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§ 20
1. Najwyższą władzą STOWARZYSZENIA jest Walne Zebranie Członków.

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
		 a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
		 b) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
2.

3.

O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 30 dni przed
terminem Walnego Zebrania Członków.

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają :

w pierwszym terminie - przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych
		 członków,
		 b) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, godzinę później od pierwszego
		 terminu - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
		 a)

§ 21
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
3.

Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący wybrany każdorazowo przez
Walne Zebranie Członków.

4. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej raz do roku jako sprawozdawcze i co 5 lat

jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu
i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
5.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie
uzasadnionych przypadkach.

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
		 a) z własnej inicjatywy - w sprawach nie cierpiących zwłoki,
		 b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
		 c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogółu członków zwyczajnych STOWARZYSZENIA 		 we wszystkich sprawach.
6.

7.

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

§ 22
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
1.		określanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej STOWARZYSZENIA
2.		uchwalanie statutu i jego zmian
3.		wybór i odwoływanie członków władz STOWARZYSZENIA
4.		rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz STOWARZYSZENIA
5.		rozpatrywanie

wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków STOWARZYSZENIA lub jego

		władze
6.		rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego
7.		podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji
8.		nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego
9.		podejmowanie uchwały o rozwiązaniu STOWARZYSZENIA i przeznaczeniu jego majątku
10. ustalanie wysokości składek członkowskich
11. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady

ZARZĄD
§ 23
1.

Zarząd kieruje całokształtem działalności STOWARZYSZENIA zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania
Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków
oraz przed innymi organami, przewidzianymi szczególnymi przepisami prawa.

Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym z Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.
		 a) Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
		 ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
		 b) Członkowie Zarządu wypełniają i podpisują oświadczenia zawierające treść ppkt. a.
		 c) O ilości członków zarządu decyduje walne zebranie
2.

3.

W przypadku ustąpienia Prezesa, w trakcie trwania kadencji Zarząd wybiera ze swojego grona
nowego Prezesa.

4.

Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalany przez Walne Zebranie Członków.

5.

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

§ 24
Do zakresu działania Zarządu należy:
1.

realizacja celów STOWARZYSZENIA oraz uchwał Walnego Zebrania Członków ,

2.

określanie szczegółowych kierunków działania STOWARZYSZENIA oraz przyjmowanie sprawozdań
z ich wykonania,

3.

sprawowanie zarządu majątkiem STOWARZYSZENIA,

4.

podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań
6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków
7. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
8. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie)
9. prowadzenie dokumentacji członkowskiej
10. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego STOWARZYSZENIA
11. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków
5.

KOMISJA REWIZYJNA
§ 25
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym STOWARZYSZENIA.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz
Sekretarza.
3. W przypadku ustąpienia Przewodniczącego, w trakcie trwania kadencji, Komisja Rewizyjna wybiera
ze swojego grona nowego Przewodniczącego.
1.

§ 26
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy :
1. kontrolowanie działalności statutowej i finansowej władz STOWARZYSZENIA i jego majątku oraz
przedstawianie wniosków i zaleceń pokontrolnych
2. 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
3. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub
w trybie ustalonym Statutem
4. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia)
absolutorium władzom STOWARZYSZENIA
5. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków

§ 27
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach
Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach STOWARZYSZENIA.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
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 byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
		 publicznego lub przestępstwo skarbowe
		 c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów
		 lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
		 przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni
		 d) wypełniają i podpisują oświadczenie zawierające treści pkt. a i b
1.

§ 28
W przypadkach określonych w § 26 pkt. 2 i 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później
niż w terminie 14 dni od daty złożenia żądania.

Rozdział VI
Majątek i fundusze
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 29
Majątek STOWARZYSZENIA stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe i fundusze

§ 30
Źródłami powstania majątku STOWARZYSZENIA są:
		 a) dotacje,
		 b) darowizny, zapisy i spadki,
		 c) wpływy z działalności statutowej STOWARZYSZENIA,
		 d) dochody z własnej działalności,
		 e) dochody z majątku STOWARZYSZENIA
		 f) składki członkowskie
		 g) inne źródła finansowania
2. Składki członkowskie są składkami miesięcznymi rocznymi i powinny być wpłacane do 10 dnia
każdego miesiąca.
3. STOWARZYSZENIE prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
1.

§ 31
Do ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych
STOWARZYSZENIA wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa lub Wiceprezesa z jednej strony zaś
z drugiej strony Skarbnika lub upoważnionego członka Zarządu.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy jednego członka Zarządu.
1.

§ 32
STOWARZYSZENIE nie będzie przekazywać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

§ 33
STOWARZYSZENIE nie będzie udzielało pożyczek, lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem STOWARZYSZENIA w stosunku do jego członków, członków organów lub pra-cowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organi-zacji 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 – zwane dalej „osobami bliskimi”.

§ 34
STOWARZYSZENIE nie będzie:
1. wykorzystywało swojego 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.
2. dokonywało zakupu 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.

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 35
Uchwalanie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu STOWARZYSZENIA przez
Walne Zebranie Członków zapadają:
		 a) w pierwszym terminie większością głosów – 1/2, przy obecności co najmniej połowy
		 uprawnionych do głosowania
		 b) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, godzinę później od pierwszego
		 terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalanie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu STOWARZYSZENIA mogą
być przedmiotem Walnego Zebrania Członków jedynie w przypadku gdy sprawy te zostały umieszczone
w porządku obrad a członkowie STOWARZYSZENIA zostali zapoznani z porządkiem obrad i projektami
stosownych uchwał przynajmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu STOWARZYSZENIA Walne Zebranie Członków określa sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku STOWARZYSZENIA.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji STOWARZYSZENIA, nie uregulowanych w Statucie,
mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
1.

Rozdział VIII
Przepisy przejściowe
§ 36
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego post-anowienia sądu
rejestrowego.

