STATUT STOWARZYSZENIA

ŚLĄSKIE CENTRUM EDUKACJI I REHABILITACJI
„ARTERIA”
W KATOWICACH
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ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Artykuł 1
§1
Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji „Arteria” zwane dalej Stowarzyszeniem jest
organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową. Reprezentuje interesy i
działa na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich rodzin ze szczególnym
uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną. Działa również na rzecz
współpracy i integracji w Europie.
§2
Stowarzyszenie działa na podstawie Prawa o stowarzyszeniach Ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
niniejszego statutu. Działalność Stowarzyszenia jest zgodna z porządkiem prawnym i
Konstytucją RP.
Organem nadzoru Stowarzyszenia jest Prezydent Miasta Katowice a organem
rejestrowym Krajowy Rejestr Sądowy.
§3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej zaś siedziba
władz mieści się w Katowicach.
§4
Stowarzyszenie używa znaku w kształcie koła tworzonego przez słowo „arteria”, w
które wpisany jest samolot.
§5
Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą skróconą: Stowarzyszenie „Arteria”
§6
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§7
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującym
prawem.
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Artykuł 2
§1
Śląskie Centrum Rehabilitacji i Edukacji „Arteria” może być członkiem krajowych i
zagranicznych organizacji o działalności zbliżonej do celów statutowych
Stowarzyszenia.
§2
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków i
wolontariuszy niebędących członkami Stowarzyszenia. Do prowadzenia działalności
Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.
§3
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach
szczególnych.
ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
Artykuł 3
§1
Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczeństwa. W
szczególności jego celem jest działanie na rzecz wszechstronnej edukacji i promocji,
świadomego oraz aktywnego uczestnictwa różnych grup społecznych w życiu
codziennym. Podniesienie świadomości społecznej na temat dyskryminacji, zagrożenia
wykluczeniem społecznym oraz szeroko pojętego zdrowia psychicznego.
Swoje działania kieruje do osób zagrożonych wykluczeniem oraz ich rodzin, w
szczególności osób z niepełnosprawnością, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, młodzieży
wchodzącej w dorosłe życie, kobiet napotykających na trudności w kolejnych etapach
życia, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
§2
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej w tym
integracji i rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych wykluczeniem w
szczególności działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
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§3
Statutowa działalność Stowarzyszenia może być prowadzona jako działalność nieodpłatna
lub odpłatna w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie.
§4
Inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Artykuł 4
Cele określone w artykule 3 Stowarzyszenie realizuje przez:
§1
Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące
przestrzeganie praw człowieka wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną i
zaspokajanie ich potrzeb w zakresie leczenia, w tym rehabilitacji, edukacji, szkolenia
zawodowego, pracy, opieki, udziału w przedsięwzięciach kulturalnych i działaniach
służących rekreacji. W integracji z otwartym środowiskiem, a także wspierania w
samodzielnym, niezależnym życiu.
§2
Tworzenie warunków włączania młodzieży i dorosłych, jako indywidualnych osób i jako
grup, w tok normalnego życia, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury
społecznej i form życia społecznego, z zapewnieniem im, w razie potrzeby,
odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i
asysty.
§3
Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług, m.in. w formie
placówek i zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy, w szczególności w
zakresie: rehabilitacji, terapii, w tym socjoterapii. W formie świadczeń zdrowotnych,
edukacji, rewalidacji i wychowania m.in. w formie; edukacji obywatelskiej i ekologicznej.
Działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej, sezonowego wypoczynku, kulturalnej,
sportowej i innej, wynikającej z idei aktywnego życia przy pełnym włączeniu w życie
grup rówieśniczych i lokalnej społeczności z uwzględnieniem niezbędnej opieki we
wszystkich formach.
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§4
Prowadzenie na zlecenie, w szczególności organów rządowych i samorządowych oraz ze
środków własnych, form nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji celów
Stowarzyszenia.
§5
Określenie i przestrzeganie wymagań etycznych i działalność formacyjna wobec
członków i pracowników Stowarzyszenia, a w szczególności wobec pracujących
bezpośrednio z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
§6
Zachęcanie osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie
warunków dla ich działalności.
§7
Współpracę z organami władzy rządowej, samorządowej, organizacjami
pozarządowymi, Kościołami i związkami wyznaniowymi, a także placówkami, osobami
prawnymi i fizycznymi dla realizacji celów statutowych.
§8
Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia zawodowego w
stosunku do osób i grup, których wiedza, praca i zaangażowanie mogą być przydatne do
realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
§9
Prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnej oraz wydawniczej.
§11
Działalność na rzecz integracji europejskiej wśród społeczeństwa polskiego oraz
działalność na rzecz współpracy i integracji młodzieży Europy.
§ 12
Współpracę kulturalną i naukową z osobami i instytucjami z kraju i za granicy.
§ 13
Promocję regionu śląskiego wśród społeczeństwa polskiego oraz społeczeństwa krajów
europejskich.
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§ 14
Działań na rzecz podniesienia świadomości oraz wyrównywanie szans osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na
płeć, status społeczny, niepełnosprawność, sposób życia.
§ 15
Działania edukacyjne z zakresu profilaktyki zdrowia
§ 16
Podniesienie świadomości społecznej w obszarze zagadnień zdrowia psychicznego i jego
wpływu na różne aspekty życia rodzinnego, zawodowego i społecznego. Promowanie
postaw prozdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego.
§ 17
Zwiększenia udziału i świadomego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym i
zawodowym. Upowszechniania i ochrony praw kobiet. Wspieranie inicjatyw kobiecych
niezbędnych do prowadzenia efektywnej i kreatywnej działalności społecznej.
§ 18
Promowania równych szans kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia.
§ 19
Działania na rzecz zapobiegania bezrobociu poprzez promowanie i organizowanie
różnych form aktywizacji zawodowej.
§ 20
Prowadzenie działalności w zakresie rehabilitacji, aktywizacji zawodowej i społecznej
oraz integracji osób, instytucji i środowisk.
Artykuł 5
§1
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem w szczególności działalności na rzecz osób z
niepełnosprawnością.
Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności.
Statutowa działalność Stowarzyszenia może być prowadzona jako działalność
nieodpłatna lub odpłatna w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie .
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§2
Realizując cele zawarte w Artykule 4 statutu Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną lub
nieodpłatną działalność.
§3
Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność statutową, zgodnie z zakresem
określonym w Polskiej Klasyfikacji Działalności, jako:
Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, w ramach organizacji kursów, szkoleń zawodowych i
warsztatów umiejętności społecznych – 85.59.B
Działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz osób w podeszłym wieku w
ramach pomocy społecznej w szczególności prowadzenie zorganizowanej opieki - 88.10.Z
Organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach pozaszkolnych form edukacji w
szczególności w organizacji kolonii i turnusów wypoczynkowych - 85.52.Z
Nauki, edukacji, oświaty i wychowania w ramach pozaszkolnych form edukacji w
szczególności prowadzenia zorganizowanych zajęć edukacyjnych - 85.59.B
Wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, którego celem jest
wspieranie rozwoju dziecka i przygotowanie go do rozpoczęcia nauki – 85.10.Z
Nauki języków obcych – 85.59.A
Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności organizacji
turnusów sportowych, rehabilitacyjnych i wypoczynkowych – 85.51.Z

§4
Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe może współpracować z wszelkimi
instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi.
§5
Stowarzyszenie może realizować zadania zlecone przez organy oraz jednostki
administracji rządowej i samorządowej.
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§6
Stowarzyszenie sporządza roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie
merytoryczne ze swej działalności zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536 z
póź. zm.). Stowarzyszenie podaje te sprawozdania do publicznej wiadomości
umieszczając je na swojej stronie internetowej.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
Artykuł 6
§1
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
§2
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych
2. członków wspierających
3. członków honorowych
§3
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych.
§4
Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością
Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
§5
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd
Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji.
§6
Członek zwyczajny ma prawo do:
1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

8

2. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia
3. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o
skreśleniu z listy członków,
4. występowania z wnioskami do władz Stowarzyszenia i otrzymywania na nie
odpowiedzi
§7
Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2. regularnego opłacania składek lub świadczenia innej pomocy, która może być
traktowana jako wkład w działalność Stowarzyszenia
3. aktywnie uczestniczyć w działaniach Stowarzyszenia
§8
Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada
prawa określone w § 6 Artykułu 6.
§9
Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym w statutowych
władzach Stowarzyszenia.
§ 10
Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 7 Artykułu 6.
§11
Członkami honorowymi mogą być osoby, które mają szczególne zasługi dla
Stowarzyszenia lub wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz osób z niepełnosprawnością.
§ 12
Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich. Mają
prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego. Mają
obowiązek przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
Godność członka honorowego nadaje mocą uchwały Zarząd Stowarzyszenia
§ 13
Za wybitne zasługi dla realizacji celów Stowarzyszenia ustanawia się następujące
wyróżnienia i odznaczenia:
- dyplom honorowy
- odznakę
- medal
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§ 14
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na
piśmie Zarządowi,
2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą
składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 4
miesiące,
4. w przypadku określonym w Artykule 6, § 14, punkcie 3, orzeka Zarząd podając
przyczyny skreślenia lub wykluczenia,
5. osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego
Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały,
6. do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady
określone w Artykule 6, § 14, punkcie 5.
ROZDZIAŁ IV
ORGANY STOWARZYSZENIA
Artykuł 7
Władzami Stowarzyszenia są:

§1

1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
§2
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa
się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej
połowy ogólnej liczby członków.
§3
Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych
członków, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.
§4
Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych
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członków chyba, że statut stanowi inaczej. Na wniosek członka Komisji Rewizyjnej
uchwała może zostać podjęta w głosowaniu tajnym.
§5
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w
trakcie kadencji, skład osobowy władz nie jest uzupełniany jeżeli ilość pozostałych
członków organu pozostaje zgodna z zapisem statutowym określającym ilość członków
organu. W przeciwnym razie przeprowadza się wybory uzupełniające na nie obsadzone
stanowisko.
Artykuł 8
Walne Zebranie Członków
§1
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu
Członków biorą udział:
1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni
2. z głosem doradczym – członkowie wspierający
3. z głosem doradczym – członkowie honorowi
§2
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§3
Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, po roku, którego dotyczy
sprawozdanie
1. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu
obrad,
2. obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i
sekretarz,
3. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym,
bezwzględną większością obecnych członków spośród członków Stowarzyszenia,
nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4. nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy,
bądź na żądanie Komisji Rewizyjnej lub ¼ liczby członków Stowarzyszenia, w
ciągu 1 miesiąca od daty otrzymania żądania,
5. o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd
zawiadamia członków Stowarzyszenia drogą telefoniczną, mailową lub poprzez
zamieszczenie informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia najpóźniej na
tydzień przed planowanym terminem spotkania,
6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków,
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7.
w przypadku braku quorum w pierwszym terminie Zarząd wyznacza drugi
termin tego samego dnia 30 minut później i wówczas Walne Zebranie Członków
jest uprawnione do podejmowania uchwał niezależnie od ilości członków
obecnych na obradach Zgromadzenia.
§4
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uchwalenie statutu i jego zmian,
uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,
wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
ustalanie wysokości składek członkowskich,
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku.
Artykuł 9
Zarząd
§1

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania Członków.
1. Zarząd składa się z 1 do 3 członków w tym prezesa i w razie zarządu
wieloosobowego - vice prezesów. Dla ważności oświadczenia woli, jak również
wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych
Stowarzyszenia wymagany jest podpis 1 z członków Zarządu. Członkiem
Zarządu Stowarzyszenia może być członek zwyczajny, który nie był skazany
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Osobą uprawnioną do reprezentowania Zarządu na zewnątrz jest każdy Członek
Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na rok.
§2
Do zakresu działania Zarządu należy:
1.
2.
3.
4.

Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
Ustalenie budżetu Stowarzyszenia
Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i
ruchomego
5. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków
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6.
7.
8.
9.

Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków
składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków
Reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu.
Decydowanie o przystąpieniu Stowarzyszenia do krajowych organizacji o
podobnym profilu działania,
10. Uchwalanie wysokości składek członkowskich
11. Opracowywanie przepisów i podejmowanie decyzji dyscyplinarnych,
12. Podpisywanie umów,
13. Podejmowanie uchwał nie zastrzeżonych do kompetencji Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia.
Artykuł 10
Komisja rewizyjna
§1
Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli
nad jego działalnością.
§2
Komisja rewizyjna składa się z 2 do 5 członków.
§3
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych
kontroli.
3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie
stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a
także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.
4. Zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w
terminie ustalonym statutem.
5. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę
udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia
6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków
§4
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
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§5
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji 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.
§6
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej. Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi i
działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
§7
Członkiem Komisji Rewizyjnej może być członek zwyczajny, który nie był skazany
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
Artykuł 11
§1
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§2
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1. Składki członkowskie
2. Darowizny, zapisy i spadki
3. Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej
działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z działalności
odpłatnej)
4. Zbiórki publiczne (Pod warunkiem przestrzegania ustawy z dnia
15.03.1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 1933 r. Nr 22, poz. 162 z
późn. zm.)
5. Wpływy z odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
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§3
Składki członkowskie powinny być wpłacane regularnie. Nowo przyjęci członkowie
wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 4 tygodni od otrzymania
powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
§4
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
§5
Dochodami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. Cały dochód Stowarzyszenia
może być przeznaczony tylko na działalność statutową
§6
W ramach Stowarzyszenia zabrania się:
1. 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.
2. 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,
3. 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 Stowarzyszenia,
4. 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 VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
Artykuł 12
§1
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Uchwalenie 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.
§2
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia i
wyznacza likwidatora
§3
W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w
statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia
1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)
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