STATUT
STOWARZYSZENIA WESOŁY DIABETYK

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie Wesoły Diabetyk zwane w dalszych postanowieniach Statutu
„Stowarzyszeniem”, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr 20, poz.104 z późniejszymi zmianami.) oraz ustawy z 24
kwietnia 2003 o “Działalności poŜytku publicznego i wolontariacie” oraz niniejszego
Statutu.
2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Lublin.
4. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
§2
Osobowość prawną Stowarzyszenie zyskuje po rejestracji we właściwym sądzie.
§3
Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą :
1) Ludzi chorych: dzieci, młodzieŜ i dorosłych z cukrzycą.
2) Rodziców dzieci chorych na cukrzycę.
3) Osoby zdrowe działające na rzecz chorego.
4) Osoby zdrowe uznające cele i zasady działania Stowarzyszenia.

§4
Stowarzyszenie moŜe wstępować do innych organizacji krajowych i międzynarodowych,
występować z nich zgodnie z art.5 ust2 Ustawy z dnia 07.04.1989 r. „Prawo o
stowarzyszeniach”.
§5
Stowarzyszenie moŜe posiadać sztandar, uŜywać znaku, odznak i pieczęci w/g wzoru
uchwalonych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, a zatwierdzonych przez
właściwe organa administracji państwowej.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA
§6
Celem działania Stowarzyszenia jest wszechstronna działalność społecznie uŜyteczna
obejmująca:
1. Świadczenie pomocy prawnej, materialnej i społecznej ludziom chorym na cukrzyce, a
w szczególności dzieciom i młodzieŜy
2. Reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzyszenia wobec władz
państwowych, terenowych, samorządowych, organów administracji, pracodawców,
przedszkoli, szkół, uczelni i innych organizacji.
3. Świadczenie pomocy w pozyskiwaniu leków, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego
dla członków stowarzyszenia
4. Organizowanie róŜnych form rehabilitacji, leczenia i wypoczynku
5. Prowadzenie działalności edukacyjnej dla chorych i ich rodzin, a takŜe informacyjnej
o cukrzycy jako chorobie cywilizacyjnej oraz problemach ludzi chorych na cukrzycę
6. Integracja środowiska ludzi chorych na cukrzycę w celu organizacji samopomocy.
7. Integracja ludzi chorych ze zdrowymi.
§7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Inspirowanie zmian w systemie prawnym w kierunku korzystnym dla chorych
2. Udzielanie bezpośredniej pomocy prawnej i materialnej członkom Stowarzyszenia
3. Organizowanie badań przesiewowych dla ogółu społeczeństwa
4. WyposaŜanie gabinetów pielęgniarek szkolnych, lekarzy pierwszego kontaktu w
glukometry, zestawy Glukagonu, literaturę fachową oraz inne materiały konieczne dla
wyrywania cukrzycy oraz jej leczeniu
5. Oddziaływanie i bezpośredni udział w poprawie zaopatrzenia rynku w leki i inne
towary niezbędne dla chorych na cukrzycę
6. Prowadzenia szerokiej działalności edukacyjnej chorych jak i ludzi zdrowych:
• Poprzez środki masowego przekazu i wydawnictwa
• Przygotowywanie i rozpowszechnianie publikacji na temat cukrzycy
• Organizowanie turnusów edukacyjno-rehabilitacyjnych, wypoczynkowych dla
chorych dorosłych, dzieci i osób zdrowych
• Organizowanie konferencji, spotkań, wystaw nt. cukrzycy dla osób chorych i
zdrowych z zakresu ochrony zdrowia, profilaktyki i promocji.
• Organizowanie bezpłatnych badań profilaktycznych dla osób chorych i zdrowych w
celu „promocji zdrowia”.
• Organizowanie szkoleń edukacyjnych grupowych i indywidualnych dla pedagogów
szkolnych, pielęgniarek, wolontariuszy, instytucji.
7. Prowadzenie rehabilitacji psychofizycznej i społecznej dla osób chorych
8. Organizowanie i udzielanie wszechstronnej pomocy społecznej, psychologicznej,
pedagogicznej, medycznej i innych dla osób chorych i zdrowych oraz ich rodzin
znajdujących się w trudnej sytuacji Ŝyciowej, a takŜe wyrównywaniu szans tych rodzin
i osób.

9. Organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci, młodzieŜy chorych i
zdrowych, w tym rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych.
10. Organizowanie i prowadzenie grup wsparcia dla dzieci i młodzieŜy, dorosłych
dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
11. Organizowanie zbiórek rzeczowych, pienięŜnych dla rodzin ubogich, patologicznych,
niepełnosprawnych.
12. Organizowanie imprez integracyjnych, zajęć dla osób chorych , zdrowych w tym
rodzin ubogich i patologicznym w zakresu:
•
kultury i sztuki
•
sportu, rekreacji
•
turystyki i krajoznawstwa
13. Organizowanie spotkań zajęć, wycieczek związanych z ekologią środowiska dla
dzieci, młodzieŜy i dorosłych.
14. Organizowania imprez integracyjnych poza granicami kraju w celu rozwijania
kontaktów i współpracy między społeczeństwami dla dzieci, młodzieŜy, dorosłych i
ich rodzin.
15. Prowadzenie promocji i organizowanie wolontariatu.
16. Organizowanie działalności charytatywnej
17. Organizowanie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie
lub finansowo Stowarzyszenie
18. Organizowanie róŜnych form działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
• Zorganizowanie silnych, zintegrowanych środowisk lokalnych prowadzących
działania edukacyjne, samopomocowe, kulturalne na swoim terenie.
• Utrzymanie kontaktów przez zarząd Stowarzyszenia z kołami diabetycznymi, z
kołami osób niepełnosprawnych, przedstawicielami firm farmaceutycznych i
innych produkujących towary niezbędne dla ludzi chorych na cukrzycę krajowych
i zagranicznych.
• Swoje cele Stowarzyszenie realizuje samodzielnie lub wraz z innymi
organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, rządowymi i pozarządowymi
• Swoje cele Stowarzyszenie realizuje we współpracy z organami samorządowymi i
organami administracji państwowej
§8
1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
2. Dla wykonywania konkretnych zadań w Stowarzyszeniu mogą być zatrudniani pracownicy.
3. Osobom wchodzącym w skład poszczególnych organów Stowarzyszenia, przysługuje
prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków, poniesionych w związku z wykonywaniem
zadań statutowych.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE
§9
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być:
a) osoby fizyczne mające obywatelstwo polskie - jako członkowie zwykli,

b) osoby fizyczne i osoby prawne, bez względu na obywatelstwo i siedzibę - jako
członkowie wspierający,
c) osoby fizyczne, bez względu na obywatelstwo - jako członkowie honorowi.
2. Ilekroć dalej będzie mowa o członkostwie, odnosić się to będzie do członkostwa zwykłego.

§10
1. Warunkiem przyjęcia na członka zwykłego Stowarzyszenia jest:
a) akceptacja zasad ideowo-programowych Stowarzyszenia,
b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
c) niekaralność na podstawie prawomocnych wyroków sądów karnych,
d) posiadanie dobrej opinii w środowisku.
2. Decyzję w sprawie przyjęcia na członka zwykłego Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w
drodze uchwały po podpisaniu przez kandydata deklaracji członkowskiej oraz uiszczeniu
wpisowego w wysokości miesięcznej składki członkowskiej
3. Zarząd prowadzi rejestr członków zwykłych oraz przyjmuje składki członkowskie.
§11
1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
a) wystąpienia ze Stowarzyszenia,
b) wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu,
c) śmierci członka
2. Członek moŜe zostać wykluczony ze Stowarzyszenia w razie:
a) raŜącego naruszenia Statutu lub regulaminów Stowarzyszenia,
b) raŜącego sprzeniewierzenia się idei, dla której zostało powołane Stowarzyszenie,
c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu karnego,
d) nieuiszczenia składek członkowskich za okres co najmniej 24 miesięcy.
3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Zarządu zapadłej większością
2/3 głosów.
4. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego
Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Decyzja
Walnego Zebrania jest ostateczna.
5. Decyzję w sprawie pozbawienia członkostwa honorowego moŜe podjąć tylko Walne
Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
§ 12
1. Członek zwykły Stowarzyszenia posiada prawo do:
a) głosu stanowiącego
b) uczestniczenia w posiedzeniach organów przedstawicielskich
c) wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia
d) korzystania z pomocy Stowarzyszenia w sprawach naleŜących do jego zadań
e) występowania z wnioskami i zapytaniami do władz Stowarzyszenia
f) posługiwania się emblematami i legitymacją członkowską Stowarzyszenia
g) przeglądania w siedzibie Stowarzyszenia protokołów z posiedzeń Walnego Zebrania,
oraz Księgi Uchwał Zarządu
2. Do obowiązków członka zwykłego Stowarzyszenia naleŜy w szczególności:
a) współdziałanie w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia
b) przestrzeganie Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów

c) terminowe płacenie składek członkowskich
§13
1. Warunkiem przyjęcia na członka wspierającego Stowarzyszenia jest świadczenie stałej i
bezinteresownej pomocy na jego rzecz.
2. Decyzję w sprawie przyjęcia członka wspierającego podejmuje Zarząd, po podpisaniu
przez kandydata specjalnej deklaracji członkowskiej.

§14
1. Członek wspierający Stowarzyszenia posiada jedynie prawo do uczestniczenia, z głosem
doradczym, w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków.
2. Obowiązkiem członka wspierającego jest świadczenie pomocy na rzecz Stowarzyszenia,
do której zobowiązał się on w złoŜonej przez siebie specjalnej deklaracji członkowskiej.
3. Do innych obowiązków członka wspierającego naleŜy;
a) przestrzegać Statutu, uchwał i regulaminów Stowarzyszenia,
b) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
c) dbać o mienie Stowarzyszenia
4. Członek wspierający moŜe zostać wykluczony ze Stowarzyszenia w razie:
a) raŜącego naruszenia Statutu lub regulaminów Stowarzyszenia,
b) raŜącego sprzeniewierzenia się idei, dla której zostało powołane Stowarzyszenie,
c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu karnego,

§ 15
1. Warunkiem uzyskania członkostwa honorowego Stowarzyszenia jest posiadanie
znaczących zasług na obszarze aktywności Stowarzyszenia.
2. Decyzję w sprawie nadania i odebrania członkostwa honorowego podejmuje Walne
Zebranie Członków, na wniosek przygotowany i uzasadniony przez Zarząd.
§ 16
1. Członek honorowy Stowarzyszenia posiada jedynie prawo do uczestniczenia, z głosem
doradczym, w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków.
2. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich
3. Członek honorowy jest obowiązany:
a) przestrzegać Statutu, uchwał i regulaminów Stowarzyszenia,
b) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
c) dbać o mienie Stowarzyszenia.
4. Członek honorowy moŜe zostać wykluczony ze Stowarzyszenia w razie:
a) raŜącego naruszenia Statutu lub regulaminów Stowarzyszenia,
b) raŜącego sprzeniewierzenia się idei, dla której zostało powołane Stowarzyszenie,
c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu karnego,

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
Postanowienia ogólne
§17
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie,
b) Zarząd Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna.

§18
Kadencja organów wymienionych w §17 ust 1 pkt. b) i c) wynosi 4 lata
Wyboru i powoływania władz Stowarzyszenia dokonuje się
Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym.

spośród

członków

§19
Mandat członka organu Stowarzyszenia wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
a) Śmierci członka organu
b) Rezygnacja z mandatu
c) Nie wykonywania obowiązków wynikających z mandatu przez 12 miesięcy
d) Utraty praw obywatelskich
e) Rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu
§20
1. W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 100 osób, Walne Zebranie
Członków zostaje zastąpione Zebraniem Delegatów wybranych w proporcji jeden delegat
na pięciu członków zwyczajnych..
2. Wybór delegatów następuje na Walnym Zebraniu.
3. Mandat delegata wynosi 4 lata
§21
1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz, chyba Ŝe przepisy Statutu stanowią
inaczej.
2. JeŜeli w pierwszym terminie na posiedzeniu danego organu władzy nie uczestniczy co
najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały
mogą być podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych.
3. Drugi termin posiedzenia powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie
moŜe być wyznaczony wcześniej niŜ po upływie co najmniej pół godziny po pierwszym
terminie.
4. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie
trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków
Stowarzyszenia, pod warunkiem, Ŝe liczba dokooptowanych członków władz nie

przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd
zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających
Walne Zebranie
§22
1. Walne Zebranie jest najwyŜszą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebrania dzielą się na:
a) Zwyczajne,
b) Nadzwyczajne.
3. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności naleŜy:
a) uchwalanie programu działania,
b) wybór Prezesa Zarządu Stowarzyszenia i członków Zarządu Stowarzyszenia,
c) wybór Komisji Rewizyjnej,
d) wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia,
e) wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Komisji Rewizyjnej z działalności
Stowarzyszenia w minionej kadencji, z połoŜeniem szczególnego nacisku na kwestie
finansowe,
f) udzielanie – po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej – absolutorium
ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia,
g) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
lub jego władze,
h) uchwalanie zmian Statutu i podjęcie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd
a) z własnej inicjatywy,
b) na Ŝądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty
zgłoszenia wniosku lub Ŝądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
5. Walne Zebranie moŜe z waŜnych powodów odwołać przed upływem kadencji członków
Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
§23
1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz na cztery lata jako sprawozdawczo –
wyborcze.
2. Zarząd zawiadamia członków o terminie i porządku obrad Walnego Zebrania co najmniej
na 21 dni przed jego odbyciem.
§24
1. W Walnym Zebraniu biorą udział:
a) członkowie zwyczajni Stowarzyszenia – z głosem stanowiącym;
b) członkowie wspierający i honorowi - z głosem doradczym.
§25
1. Walne Zebranie Stowarzyszenia, po otwarciu go przez przewodniczącego Zarządu
Stowarzyszenia – wybiera Przewodniczącego Zebrania i jego zastępcę.
2. Przewodniczący Walnego Zebrania kieruje obradami, czuwa nad prawidłowością ich
przebiegu i zgodnością ze Statutem podejmowanych uchwał. W przypadku wątpliwości

dotyczących interpretacji Statutu decydujące jest zdanie Przewodniczącego Walnego
Zebrania.
Zarząd Stowarzyszenia
§26
1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa:.
2. Pierwszego wyboru składu Zarządu dokonują Członkowie ZałoŜyciele.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
członków Zarządu. W przypadku równego podziału głosów podczas głosowań Zarządu,
gdy liczba głosujących jest parzysta decyduje głos Prezesa.
§27
1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Zarząd moŜe udzielić osobom kierującym pracą biura Zarządu pełnomocnictw ogólnych
do działania w imieniu stowarzyszenia w granicach zwykłego zarządu.
§28
1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia naleŜą w szczególności:
a) realizacja uchwalonego przez Walne Zebranie programu Stowarzyszenia oraz innych
uchwał Walnego Zebrania,
b) kierowanie bieŜącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
c) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków i ustania
członkostwa,
d) uchwalanie wysokości składek członkowskich, zwalnianie z ich uiszczenia oraz zasad
obniŜania ich wysokości
e) zatrudnianie pracowników w ramach umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych
oraz umowy o wolontariat,
f) opracowywanie i przekazywanie stosownym władzom sprawozdania rocznego z
działalności Stowarzyszenia.
g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
2. Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami
podejmowania stosownych decyzji nie rzadziej niŜ raz na kwartał.

§ 29
1. Do realizacji swoich zadań Zarząd moŜe powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora.
2. Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie uchwalonego przez Zarząd regulaminu.

Komisja Rewizyjna

§ 30
1. Komisja Rewizyjna jest trzyosobowym organem kontrolnym powołanym przez Walne
Zebranie Członków, spośród osób nie będących członkami innych organów
Stowarzyszenia.

2. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest prowadzenie merytorycznej i formalnej kontroli
działalności finansowej Stowarzyszenia i wszystkich jego jednostek organizacyjnych.
3. Do zadań Komisji Rewizyjnej naleŜy równieŜ:
a) sprawowanie kontroli przestrzegania Statutu oraz wydanych na jego podstawie
regulaminów,
b) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
c) analiza realizacji programów działania Stowarzyszenia,
d) analiza poprawności prowadzenia całej dokumentacji Stowarzyszenia i wszystkich
jego jednostek organizacyjnych,
e) ocena rocznych podstawowych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia,
f) prawo Ŝądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
4. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Komisji Rewizyjnej zwołuje Zarząd w ciągu 14 dni
od jej powołania.
5. Na pierwszym swym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego
grona przewodniczącego oraz przyjmują program pracy.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyŜszej niŜ określone w art. 8 pkt.8
ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących podmiotami
prawnymi (Dz.U.Nr 26, poz 306 z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154 , poz.1799, z 2002
r. Nr 113, poz 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz 391 i Nr 60, poz.535)

§ 31
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej dwa razy w ciągu roku a
zwoływane są przez Przewodniczącego.
2. Dla wykonania swoich zadań poszczególni członkowie Komisji Rewizyjnej mają dostęp,
w kaŜdym czasie, do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia i poszczególnych jego
jednostek organizacyjnych.
3. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu Członków coroczne sprawozdanie ze
swojej działalności.
4. W przypadku stwierdzenia powaŜnych nieprawidłowości lub naduŜyć finansowych,
Komisja Rewizyjna występuje do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego
Walnego Zebrania Członków.
5. W sytuacji, o której mowa w ust.4., Zarząd zwołuje najpóźniej w ciągu 30 dni
Nadzwyczajne Walnego Zebranie Członków.

Rozdział V
MAJĄTEK
§ 32
1. Majątek Stowarzyszenia obejmuje ruchomości, nieruchomości, fundusze oraz prawa
niematerialne, otrzymane lub nabyte na własność lub do korzystania.
2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

składek członkowskich,
dochodów z majątku Stowarzyszenia,
darowizn, spadków i zapisów,
subwencji i dotacji,
zbiórek publicznych.
odpłatnej działalności poŜytku publicznego zgodnie z “Ustawą o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie” .
3. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia oraz
pokrycie jego niezbędnych kosztów.
4. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, w tym w
sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa
lub Wiceprezesa.

§ 33
1. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składane jest tylko wówczas, gdy stan czynny
spadku znacznie przewyŜsza długi spadkowe.
§ 34
Zabrania się:
1. udzielania poŜyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy
pozostają w związku małŜeńskim 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 ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niŜ w stosunku do osób
trzecich, w szczególności jeŜeli
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 niŜ w stosunku do osób trzecich.
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których
uczestniczą członkowie organizacji członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich
osób bliskich.

Rozdział VI
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 35

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia oraz zmiana Statutu, wymagają uchwały Walnego Zebrania
Członków, podjętej większością 2/3 waŜnie oddanych głosów, w obecności więcej niŜ
połowy aktualnej liczby członków Stowarzyszenia.
2. Uchwała w sprawie: rozwiązania Stowarzyszenia lub zmiany Statutu, nie moŜe być
podjęta na tym samym posiedzeniu, na którym padł wniosek w tej sprawie, chyba Ŝe
wszyscy uprawnieni do udziału w Walnym Zebraniu Członków byli wcześniej o tym
wniosku wyraźnie poinformowani.

§ 36
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w przypadku całkowitej jego niezdolności do
dalszego działania.
2. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia określa:
a) przeznaczenie majątku Stowarzyszenia,
b) skład komisji likwidacyjnej,
c) podstawowe zasady likwidacji.
3. W skład komisji likwidacyjnej wchodzą trzej członkowie ostatniego Zarządu.
4. Zastrzega się w przypadku likwidacji Stowarzyszenia przekazanie majątku
Stowarzyszenia na rzecz charytatywnej organizacji realizującej podobne cele statutowe.
§ 37
1. Stowarzyszenie moŜe wchodzić w związki stowarzyszeń.
2. Wchodzenie Stowarzyszenia w związki z innymi stowarzyszeniami nie jest moŜliwe, jeśli
miałoby to spowodować zmianę jego podstawowego celu.
§ 38
1. Zmiana Statutu Stowarzyszenia nie moŜe dotyczyć jego podstawowego celu.
2. Organem uprawnionym do dokonania wykładni Statutu jest Walne Zebranie Członków,
które podejmuje w tej sprawie uchwałę na wniosek zainteresowanych organów lub z
własnej inicjatywy.

