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ROZDZIAŁ I. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 

§ 1 

1. Stowarzyszenie Przyjazny Tarnogaj, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na 

podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 

z uwzględnieniem późniejszych zmian) oraz postanowień niniejszego statutu. 

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem osób 

aktywnych i kreatywnych. Członkami Stowarzyszenia kieruje chęć inicjowania 

i realizacja działań społecznie użytecznych. 

§ 2 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław. 

§ 3 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, w szczególności 

wrocławskie osiedle Tarnogaj i miasto Wrocław oraz jego aglomeracja. 

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza 

granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

3. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi 

organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem 

tych organizacji na zasadach pełnej autonomii, jeżeli nie narusza to zobowiązań 

wynikających z umów międzynarodowych, w których Rzeczpospolita Polska jest 

stroną. 

§ 4 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony. 

§ 5 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. 

Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura. 



ROZDZIAŁ II. 

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI  
 

§ 6 

Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie i realizacja działań społecznie użytecznych, oraz 

ulepszanie i podnoszenie jakości w niniejszych obszarach: 

a) estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej; 

b) komunikacji zbiorowej, rowerowej i pieszej; 

c) ochrony i kształtowania urbanistyki i architektury osiedla Tarnogaj, w tym 

propagowania korzystnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju ww. 

osiedla; 

d) inicjatyw oddolnych na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, w tym promocji 

osiedla Tarnogaj i miasta Wrocław; 

e) rozwoju kultury, dziedzictwa kulturowego i historycznego osiedla Tarnogaj; 

f) ochrony i rozwoju terenów zielonych osiedla Tarnogaj, w tym działania na rzecz 

rewitalizacji i kształtowania nowych przestrzeni publicznych we Wrocławiu, 

zachęcających do integracji społecznej i aktywności fizycznej; 

g) popularyzowania wiedzy w temacie zdrowia, aktywności fizycznej, gospodarki 

obiegu zamkniętego, turystyki; 

h) wspieranie alternatywnych form kształcenia i rozwoju, w szczególności dzieci 

i młodzieży; 

i) zwiększania świadomości obywatelskiej i partycypacji społecznej 

w kształtowaniu osiedla Tarnogaj i miasta Wrocław; 

j) umacniania dialogu międzykulturowego i międzypokoleniowego; 

k) promowania postaw obywatelskich, aktywności społecznej oraz wolontariatu, 

a także upowszechniania i ochrony wolności, praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich; 

l) działania na rzecz zwiększania świadomości obywatelskiej i wspierania 

partycypacji społecznej w zarządzaniu osiedlem; 

m) promocji osiedla Tarnogaj, Wrocławia i Dolnego Śląska.  

  



§ 7 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  

a) współpracę z administracją publiczną, sektorem gospodarczym, mediami, 

podmiotami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi; 

b) organizowanie konsultacji społecznych i zachęcanie lokalnej społeczności do 

współtworzenia najbliższego otoczenia; 

c) organizowanie wydarzeń, szkoleń, konkursów, seminariów, warsztatów, imprez 

masowych oraz innych form propagujących działalność Stowarzyszenia; 

d) inicjowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych oraz wykładów 

i warsztatów twórczych; 

e) organizowanie i promowanie kół, klubów, spotkań i paneli dyskusyjnych; 

f) wspieranie integracji międzypokoleniowej, w tym aktywizowanie młodzieży 

i seniorów do podejmowania działań na rzecz osiedla Tarnogaj i miasta 

Wrocław; 

g) aktywne uczestnictwo w życiu publicznym, monitorowanie działań władz 

związanych z rozwojem osiedla Tarnogaj i miasta Wrocław, oraz proponowanie 

zmian legislacyjnych, mających na celu udoskonalenie istniejących oraz 

wprowadzanych nowych rozwiązań prawnych; 

h) prowadzenie konsultacji z władzami miasta w celu wypracowania optymalnych 

rozwiązań w zakresie partycypacji społecznej w zarządzaniu osiedlem Tarnogaj 

i miastem Wrocław, w tym opracowanie i opiniowanie programów, planów, 

koncepcji, strategii, projektów i decyzji urbanistycznych, transportowych, 

inwestycyjnych, infrastrukturalnych, społecznych; 

i) prowadzenie konta na portalu społecznościowym, w tym przedstawianie za 

pośrednictwem mediów działań i opinii Stowarzyszenia, jak również działanie 

na rzecz rozwijania dostępu obywateli do informacji; 

j) inne działania prowadzące do realizacji celów ujętych w Statucie. 

2. Działalność określona w § 7 ust. 1 jest prowadzona na rzecz ogółu społeczności 

i jest działalnością pożytku publicznego. 

3. Działalność określona w § 7 ust. 1 jest wyłączną działalnością statutową 

Stowarzyszenia. Podejmowane przez Stowarzyszenie działania nie mogą 

wykraczać poza zakres wskazany w § 7 ust. 1 i powinny mieścić się całkowicie 



w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 ust. 1 oraz w przepisach wydanych 

na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.). 

4. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące rodzaje działalności: 

a) działalność wydawniczą (58.11.Z, 58.12.Z, 58.13.Z, 58.14.Z, 58.19.Z PKD); 

b) działalność filmową (59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z PKD); 

c) działalność informacyjną (63.11.Z, 63.11.Z, 63.91.Z, 63.99.Z, 79.90.B PKD); 

d) działalność badawczo-rozwojową, naukową i techniczną (72.19.Z, 74.90.Z 

PKD);   

e) działalność kulturalną i artystyczną (90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z, 90.04.Z, 

91.03.Z, 91.01.A PKD); 

f) działalność edukacyjną (85.51.Z, 85.52.Z, 85.59.B, 85.60.Z PKD); 

g) działalność sportową i rekreacyjną (93.13.Z, 93.19.Z, 93.29.Z PKD); 

h) inną działalność usługową, w szczególności prawniczą (69.10.Z PKD), 

projektową (74.10.Z PKD), dotyczącą terenów zielonych (81.30.Z PKD), 

tłumaczeniową (74.30.Z PKD), fotograficzną (74.20.Z PKD), z zakresu 

organizowania targów, wystaw i kongresów (82.30.Z PKD) oraz działalność 

pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(94.99.Z). 

5. Działalność określona w ust. 4 pkt a)-h) jest prowadzona jako odpłatna lub 

nieodpłatna działalność pożytku publicznego. 

6. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Stowarzyszenie przeznacza na działalność 

pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, zgodnie z celami i sposobami 

działania określonymi w § 6 i § 7 ust. 1. 

  

  



ROZDZIAŁ III. 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA  
 

§ 8 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna 

może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

2. Stowarzyszenie posiada członków:  

a) zwyczajnych; 

b) wspierających; 

c) honorowych. 

§ 9 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która 

złoży pisemną deklarację i rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia. 

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż 

w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. 

§ 10 

Członkowie zwyczajni mają prawo do: 

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia; 

b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia; 

c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez 

Stowarzyszenie; 

d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia. 

§ 11 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów; 

b) uczestniczenia w walnych zebraniach członków; 

c) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia; 



d) regularnego opłacania składek. 

§ 12 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna 

deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów 

Stowarzyszenia. 

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie 

uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia 

deklaracji. 

§ 13 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła 

wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 

2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na 

wniosek Zarządu albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia. 

§ 14 

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa 

wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych 

władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie 

zwyczajni. 

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych 

świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 

§ 15 

1. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, 

nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków członka zwyczajnego. 

2. Członkowie honorowi mają obowiązek: 

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów; 

b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 



§ 16 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej 

na ręce Zarządu;  

b) wykluczenia przez Zarząd: 

− z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich 

lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy, 

− z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania 

postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia, 

− ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz 

Stowarzyszenia. 

− wyrządzenia z winy umyślnej szkody Stowarzyszeniu, 

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 

d) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego. 

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 składa się Zarządowi pisemnie lub 

drogą elektroniczną. Do momentu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie, 

odwołujący się pozostaje członkiem Stowarzyszenia. Odwołanie jest rozpatrywane 

na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest 

ostateczna. 

3. Od decyzji w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia 

zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się Zarządowi 

pisemnie lub drogą elektroniczną. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym 

Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 

 

  



ROZDZIAŁ IV. 

WŁADZE STOWARZYSZENIA  
 

§ 17 

Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków; 

b) Zarząd; 

c) Komisja Rewizyjna. 

§ 18 

1. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród 

członków Stowarzyszenia, zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy 

obecności co najmniej połowy członków. Walne Zebranie może zdecydować 

o przeprowadzeniu głosowania tajnego. 

2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania 

kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której 

dokonuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, w głosowaniu 

jawnym, przy obecności co najmniej połowy członków. 

3. Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może zrezygnować z pełnionej funkcji. 

Jeśli wskutek rezygnacji liczba członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej spadłaby 

poniżej norm określonych w § 23 ust. 2 lub § 25 ust. 2, ma ona skutek od 

najbliższego Walnego Zebrania Członków. 

§ 19 

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych 

członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. 

§ 20 

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa cztery lata. 



Walne Zebranie Członków  
 

§ 21 

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 oraz zaproszeni 

goście. 

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie i jest 

zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub co 

najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia w terminie 21 dni od dnia 

złożenia wniosku. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od 

daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których 

zostało zwołane. 5. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości 

wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. 

5. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i, co 

cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego 

terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed 

terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, 

zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia 

zwołania Walnego Zebrania Członków. 

6. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 

§ 22 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia; 

b) uchwalanie zmian statutu; 

c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia; 



d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej; 

e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia; 

f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu; 

g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego 

majątku; 

h) podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego; 

i) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich 

sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia; 

j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków 

Stowarzyszenia lub jego władze. 

Zarząd 
 

§ 23 

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie 

z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na 

zewnątrz. 

2. Zarząd składa się z od 3 do 5 osób, w tym prezesa wybieranego na pierwszym 

posiedzeniu zarządu. 

3. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń 

woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch 

członków Zarządu działających łącznie. 

4. Kadencja Zarządu trwa cztery lata. Członkowie zarządu mogą ubiegać się 

o reelekcję. 

5. Prezes Stowarzyszenia, a z jego upoważnienia wiceprezes Stowarzyszenia, kierują 

pracami Zarządu. 

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

kwartał. 

7. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes. 

8. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje. 



9. Członkostwo w Zarządzie wygasa wskutek: 

a) odwołania Zarządu przez Walne Zgromadzenie; 

b) rezygnacji, upłynięcia kadencji lub śmierci członka Zarządu. 

10. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 

skarbowe. 

§ 24 

Do kompetencji Zarządu należy: 

a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;  

b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania;  

c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;  

d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;  

e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;  

f) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;  

g) zwoływanie Walnego Zebrania;  

h) ustalanie wysokości składek członkowskich.  

Komisja Rewizyjna  
 

§ 25 

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 

Stowarzyszenia. Wybierana jest uchwałą Walnego Zebrania Członków. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 lub 3 osób w tym przewodniczącego wybieranego 

na pierwszym posiedzeniu komisji. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić 

członkowie zarządu. 

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą 

ubiegać się o reelekcję. 

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak 

niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący. 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 



a) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

b) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot 

uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie. 

§ 26 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia; 

b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu; 

c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną 

działalności 

d) Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia; 

e) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium 

Zarządowi; 

f) wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub 

bezczynnego członka Zarządu; 

g) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków; 

h) zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie niezwołania Walnego 

Zebrania Członków przez Zarząd w określonym terminie. 

§ 27 

1. Członek organu zarządzającego, organu kontroli lub nadzoru organizacji pożytku 

publicznego oraz likwidator organizacji pożytku publicznego odpowiada wobec tej 

organizacji za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym 

z prawem lub postanowieniami statutu organizacji pożytku publicznego, chyba że 

nie ponosi winy. 

2. Członek organu zarządzającego, organu kontroli lub nadzoru oraz likwidator 

organizacji pożytku publicznego powinien przy wykonywaniu obowiązków dołożyć 

staranności, wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności. 

3. Członek organu zarządzającego, organu kontroli lub nadzoru organizacji pożytku 

publicznego, wykonujący swoje obowiązki społecznie, jest obowiązany dokładać 

przy tym należytej staranności. 



4. Jeżeli szkodę, o której mowa w ust. 1, wyrządziło kilka osób wspólnie, osoby te 

ponoszą odpowiedzialność solidarną. 

  



ROZDZIAŁ V. 

MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA  
 

§ 28 

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

służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. 

2. Składniki majątku Stowarzyszenia tworzą: 

a) składki członkowskie; 

b) nieruchomości i ruchomości; 

c) subwencje, dotacje, darowizny, spadki krajowe i zagraniczne, zapisy, zbiórki 

publiczne; 

d) przychody z majątku ruchomego, nieruchomości i praw majątkowych, także 

w formie odsetek od środków Stowarzyszenia zdeponowanych na rachunku 

bankowym w walucie polskiej lub obcej; 

e) wpływy z działalności statutowej i ofiarności publicznej; 

f) wpływy ze sponsoringu. 

3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie 

Stowarzyszenia lub w kasie Stowarzyszenia w kwocie uregulowanej uchwałą 

Zarządu. 

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

§ 29 

1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia 

podejmuje Zarząd. 

2. Zgody Walnego Zebrania wymagają: 

a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości; 

b) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości; 

c) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki; 

d) przyjęcie lub odrzucenie spadku. 



§ 30 

1. Zakazuje się: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w 

stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, 

z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji 

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 na rzecz 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; 

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 

organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz od ich osób bliskich, na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 

rynkowe. 

2. Stowarzyszenie nie przyjmuje ani nie dokonuje płatności w gotówce w kwocie 

przekraczającej równowartość 15.000 zł, również w drodze więcej niż jednej 

operacji.  

  



ROZDZIAŁ VI. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 31 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie 

Członków zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków 

uprawnionych do głosowania. 

§ 32  

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków 

zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków 

uprawnionych do głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków 

określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy 

ustawy Prawo o Stowarzyszeniach. 

 

 

 

 

 

 

 


