Statut
Stowarzyszenia „ANIMA HUMANA”
Statut Stowarzyszenia "Anima Humana" nadany Stowarzyszeniu uchwałą nr 3 Walnego
Zebrania w dniu 13 października 2012r. ze zmianami zgodnymi z uchwałą nr 6 Walnego
Zebrania z dnia 19 stycznia 2013r., uchwałą nr 3/2015 Walnego Zebrania z dnia 18
sierpnia 2015r., uchwałą nr 1/2016 Walnego Zebrania z dnia 2 lutego 2016r.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Anima Humana” w dalszych postanowieniach statutu
zwane Stowarzyszeniem.
§2
Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych zawiązanym w celu pomocy osobom
starszym o różnym stopniu samodzielności, niepełnosprawnym, osamotnionym i
przewlekle chorym oraz innym potrzebującym wsparcia będącym obywatelami
Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemcami.
§3
Siedzibą Stowarzyszenia jest Mikołów. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
§4
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§5
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony, posiada osobowość prawną i
działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach
oraz niniejszego Statutu.
§6
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach.
§7
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.
Pracownikiem Stowarzyszenia może także zostać członek Stowarzyszenia niezależnie od
pełnionych ról w Stowarzyszeniu. Umowę o pracę z przyszłym pracownikiem podpisują
dwie osoby z Zarządu w tym prezes lub wiceprezes.
§8
Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego, który wraz z nazwą
podlega prawnej ochronie. Znakiem są trzy postacie trzymające się za ręce pod
kolorowym niebem.

§9
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad
określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest
przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do
podziału między członków.
Rozdział II
Cele i środki działania
§ 10
Celem Stowarzyszenia jest działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury
fizycznej i sportu, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej na rzecz osób
starszych (w tym w wieku emerytalnym), niepełnosprawnych , samotnych oraz członków
Stowarzyszenia.
§ 11
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :
a)
pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin,
b)
działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
c)
działalności charytatywnej, organizowanie zbiórek pieniędzy na cele statutowe
d)
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
e)
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego,
f)
ochronę i promocję zdrowia,
g)
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
h)
działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
i)
działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
j)
naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie,
k)
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
l)
upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji,
m)
działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy
między społeczeństwami,
n)
promocję i organizację wolontariatu,
o)
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
p)
działanie na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w
art.3 ust.3, w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,,
q)
prowadzenie domu pomocy społecznej,

r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)
aa)
bb)
cc)
dd)
ee)
ff)
gg)

prowadzenie pensjonatu,
prowadzenie domu dziennego pobytu,
prowadzenie mieszkań chronionych,
prowadzenie zakładu opiekuńczo – leczniczego,
odwiedzanie osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych w ich domu,
prowadzenie usług opiekuńczych,
prowadzenie warsztatów i projektów edukacyjnych,
organizowanie wykładów,
organizowanie koncertów, przedstawień artystycznych,
prowadzenie artystycznej i literackiej działalności twórczej,
udostępnianie danych na stronie internetowej,
prowadzenie badań naukowych,
prowadzenie działalności edukacyjno-zawodowej,
prowadzenie działalności w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
prowadzenie szkoły kształcącej pedagogów,
prowadzenie placówki kształcenia praktycznego, ustawicznego oraz ośrodka
dokształcania i doskonalenia zawodowego,
hh)
prowadzenie biblioteki dla osób objętych działalnością statutową,
ii)
wydawanie książek,
jj)
wydawanie poradników,
kk)
udzielenie pomocy stypendialnej dla osób objętych działalnością statutową
ll)
prowadzenie działalności doradczej, szkoleniowej, oświatowej i wychowawczej,
mm) prowadzenie działalności na zlecenie organów państwowych,
nn)
organizowanie transportu dla osób objętych działalnością statutową,
oo)
produkcję ręcznie tkanych kilimów, gobelinów itp
pp)
produkcję bielizny wykonanej z tkanin, dzianin, koronek itp. dla mężczyzn, kobiet i
dzieci: podkoszulki, "t-shirty", slipy, kalesony, piżamy, koszule nocne, bluzki, majtki,
staniki, gorsety itp.
qq)
produkcję kapeluszy i czapek, dodatków odzieżowych: rękawiczek, pasków, szali,
krawatów, apaszek, siatek na włosy itp..
rr)
organizacja i sprzedaż wyprodukowanych towarów.
§ 11a
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego.
Na działalność odpłatną pożytku publicznego składają się (przedmiot działalności):
a)
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
b)
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego,
c)
ochronę i promocję zdrowia,
d)
działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
e)
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
f)
upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji,
g)
działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy
między społeczeństwami,
h)
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
i)
prowadzenie domu pomocy społecznej,
j)
prowadzenie pensjonatu,
k)
prowadzenie domu dziennego pobytu,

l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)
aa)
bb)
cc)
dd)
ee)
ff)

prowadzenie mieszkań chronionych,
prowadzenie zakładu opiekuńczo – leczniczego,
prowadzenie usług opiekuńczych,
prowadzenie warsztatów i projektów edukacyjnych,
organizowanie wykładów,
organizowanie koncertów, przedstawień artystycznych,
prowadzenie artystycznej i literackiej działalności twórczej,
prowadzenie działalności edukacyjno-zawodowej,
prowadzenie działalności w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
prowadzenie szkoły kształcącej pedagogów,
prowadzenie placówki kształcenia praktycznego, ustawicznego oraz ośrodka
dokształcania i doskonalenia zawodowego,
wydawanie książek,
wydawanie poradników,
prowadzenie badań naukowych,
prowadzenie działalności doradczej, szkoleniowej, oświatowej i wychowawczej,
organizowanie transportu dla osób objętych działalnością statutową,
prowadzenie badań naukowych,
produkcję ręcznie tkanych kilimów, gobelinów itp.
produkcję bielizny wykonanej z tkanin, dzianin, koronek itp. dla mężczyzn, kobiet i
dzieci: podkoszulki, "t-shirty", slipy, kalesony, piżamy, koszule nocne, szlafroki,
bluzki, majtki, staniki, gorsety itp.
produkcję kapeluszy i czapek, dodatków odzieżowych: rękawiczek, pasków, szali,
krawatów, apaszek, siatek na włosy itp.,
organizowanie i sprzedaż wyprodukowanych towarów.

Na działalność nieodpłatną pożytku publicznego składają się:
a)
działalności charytatywnej, organizowanie zbiórek pieniędzy na cele statutowe
b)
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
c)
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego,
d)
ochronę i promocję zdrowia,
e)
działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
f)
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
g)
upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji,
h)
działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy
między społeczeństwami,
i)
promocję i organizację wolontariatu,
j)
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
k)
prowadzenie domu pomocy społecznej,
l)
prowadzenie pensjonatu,
m)
prowadzenie domu dziennego pobytu,
n)
prowadzenie mieszkań chronionych,
o)
prowadzenie zakładu opiekuńczo – leczniczego,
p)
odwiedzanie osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych w ich domu,
q)
prowadzenie usług opiekuńczych,
r)
prowadzenie warsztatów i projektów edukacyjnych,
s)
organizowanie wykładów,
t)
organizowanie koncertów, przedstawień artystycznych,
u)
prowadzenie artystycznej i literackiej działalności twórczej,

v)
w)
x)
y)
z)
aa)
bb)
cc)
dd)
ee)
ff)
gg)
hh)
ii)
jj)
kk)

udostępnianie danych na stronie internetowej,
prowadzenie badań naukowych,
prowadzenie działalności edukacyjno-zawodowej,
prowadzenie działalności w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
prowadzenie szkoły kształcącej pedagogów,
prowadzenie placówki kształcenia praktycznego, ustawicznego oraz ośrodka
dokształcania i doskonalenia zawodowego,
prowadzenie biblioteki dla osób objętych działalnością statutową,
wydawanie książek,
wydawanie poradników,
udzielanie pomocy stypendialnej dla osób objętych działalnością statutową
prowadzenie działalności doradczej, szkoleniowej, oświatowej i wychowawczej,
organizowanie transportu dla osób objętych działalnością statutową,
produkcję ręcznie tkanych kilimów, gobelinów itp.
produkcję bielizny wykonanej z tkanin, dzianin, koronek itp. dla mężczyzn, kobiet i
dzieci: podkoszulki, "t-shirty", slipy, kalesony, piżamy, koszule nocne, szlafroki,
bluzki, majtki, staniki, gorsety itp.
produkcję kapeluszy i czapek, dodatków odzieżowych: rękawiczek, pasków, szali,
krawatów, apaszek, siatek na włosy itp.,
organizowanie i sprzedaż wyprodukowanych towarów.
Rozdział III
Członkowie-Prawa i obowiązki
§ 12

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. Małoletni poniżej 16. lat za zgodą
przedstawicieli ustawowych na zasadach określonych w ustawie Prawo o
stowarzyszeniach.
§ 13
Członkami Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nie mający miejsca zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polski.
§ 14
Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych
b) wspierających
c) honorowych
§ 15
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży
deklarację członkowską na piśmie, przedstawi pozytywną opinię dwóch członków
Stowarzyszenia i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.
§ 16
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
§ 17

Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie
uchwały Zarządu.
§ 18
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
§ 19
Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków
Stowarzyszenia.
§ 20
Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych
Stowarzyszenie,

przez

d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia
§ 21
Członkowie zwyczajni mają obowiązek :
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu, uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek,
d) stałego podnoszenia swojej wiedzy i kompetencji niezbędnych w procesie realizacji
zadań
statutowych,
e) składania aktualnego adresu e-mail do korespondencji.
§ 22
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego,
mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia,
poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
§ 23
Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych
świadczeń, przestrzegania statutu, uchwał władz Stowarzyszenia oraz składania
aktualnego adresu e-mail do korespondencji.
Członkowie

honorowi

mają

§ 24
obowiązek przestrzegania

statutu,

uchwał

władz

Stowarzyszenia oraz składania aktualnego adresu e-mail do korespondencji.
§ 25
Utrata członkostwa następuje na skutek :
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu
b) wykluczenia przez Zarząd :
- z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
- z powodu 3 kolejnych, nieusprawiedliwionych nieobecności w pracach Stowarzyszenia

- z powodu niepłacenia składek przez okres jednego roku,
- na pisemny, umotywowany wniosek trzech członków Stowarzyszenia w związku z
działaniami godzącymi w dobre imię Stowarzyszenia lub naruszeniem zasad współżycia
społecznego.
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka,
e) utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
§ 26
Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków lub pozbawienia członkostwa
zainteresowanemu przysługuje prawo pisemnego odwołania do Walnego Zebrania
Członków poprzez Zarząd, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Uchwała
Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 27
Władzami stowarzyszenia są :
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna
§ 28
Kadencja władz:
a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania,.
b) Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą pełnić tą samą funkcję
bezterminowo.
§ 29
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniach jawnych zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania, chyba że przepis szczególny niniejszego Statutu stanowi inaczej.
§ 30
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu
Członków biorą udział :
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
§ 31
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 32
Walne Zebranie Członków zwyczajne zwoływane jest raz na rok przez Zarząd
Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkim
członkom, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania na wskazany adres e-mail.

§ 33
Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może odbyć się w każdym czasie. Jest
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny
wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 34
Obrady Walnego Zebrania Członków prowadzone są przez prezesa Stowarzyszenia,
a protokołowane przez sekretarza.
§ 35
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
a) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na
rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub
jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwały w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia
§ 36
Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z
uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
§ 37
Walne Zebranie Członków wybiera czterech członków Zarządu, którzy spośród siebie
wybierają prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Członkowie Zarządu nie mogą
być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 38
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub dwoje członków Zarządu działających wspólnie.
§ 39
Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,

b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) sporządzenie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zebrania członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków,
i) nadzór nad realizacją działań Stowarzyszenia oraz zatrudnianie pracowników
§ 40
Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób powoływanych przez Walne Zebranie
Członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego i zastępcę.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a) być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa powinowactwa lub podległości
służbowej
b) Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 41
Walne Zebranie Członków wybiera trzech członków Komisji Rewizyjnej, którzy spośród
siebie wybierają przewodniczącego, zastępcę oraz członka
§ 42
Komisja powoływana jest przez Walne Zebranie Członków do sprawowania kontroli nad
działalnością Stowarzyszenia.
§ 43
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) na podstawie rekomendacji pokontrolnej Komisja Rewizyjna może wnioskować do
Walnego Zebrania Członków o skrócenie kadencji Zarządu,
c) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
d) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania
Zarządu,
e) składanie wniosków o absolutorium dla Władz Stowarzyszenia,
f) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków
§ 44
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
§ 45
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządzany jest protokół.
§ 46
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. W tym trybie w trakcie trwania kadencji
można zmienić nie więcej niż połowę składu organu.
Rozdział V
Majątek i fundusze
§ 47
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i inne fundusze. Źródłem
powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, spadki, zapisy z kraju i zagranicy,
c) dotacje i ofiarność publiczna z kraju i zagranicy,
d) pomocnicza działalność gospodarcza prowadzonej na zasadach przewidzianych
w obowiązujących przepisach prawa w zakresie wydawnictw, handlu, usług i produkcji
przemysłowej, z której czysty zysk przeznaczony będzie na działalność statutową,
e) zbiórki okolicznościowe
f) realizacje programów społecznych
§ 48
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 49
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
Statut Stowarzyszenia zabrania:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jego członków, członków jego 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”
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego
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
c) 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,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 50
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli
w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków
Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
Rozdział VI

Postanowienia końcowe
§ 51
Uchwalanie 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.
§ 52
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób przeprowadzenia likwidacji, dokonuje wyboru likwidatorów oraz przeznaczenia
majątku Stowarzyszenia.
§ 53
W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych
w Statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

