STATUT
STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU PSYCHIATRII
I OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ
tekst jednolity

I. Postanowienia ogólne
Paragraf 1
(„Stowarzyszenie”)
„Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej" zwane dalej
Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem zrzeszającym osoby zawodowo związane
z psychiatrią środowiskową w szczególności lekarzy, pielęgniarki, psychologów,
pracowników socjalnych, terapeutów zajęciowych, artystów, których celem jest promowanie
i rozwój metod oddziaływania na chorych psychicznie w ich najbliższym środowisku oraz
udzielanie im opieki i wsparcia. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U.2001, Nr 79, poz. 855 z późn.
zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U.2010, Nr 234, poz. 1536) oraz niniejszego statutu, ma
osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
Paragraf 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.
Paragraf 3
Stowarzyszenie działa na obszarze całej Polski, nie wyłącza to współpracy z instytucjami
i organizacjami zagranicznymi.
Paragraf 4
1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej
członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub
zlecać określone zadania innym podmiotom.
3. Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami.
II. Cele Stowarzyszenia i ich realizacja
Paragraf 5
Celami Stowarzyszenia są:
1. Wspieranie techniczne, szkoleniowe, informacyjne i finansowe organizacji
pozarządowych i stowarzyszeń, jednostek samorządu terytorialnego, które zajmują się
pomocą osobom cierpiącym na schorzenia psychiczne, w szczególności poprzez
zapewnienie całościowej opieki nad pacjentem psychiatrycznym w jego środowisku,
zgodnie z zasadą „żyć, mieszkać, pracować i leczyć się w gminie".
2. Pomoc osobom cierpiącym na schorzenia psychiczne ich rodzinom, w tym także
poprzez wyrównywanie ich szans w życiu społecznym i zawodowym.
Paragraf 6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez prowadzenie na rzecz osób cierpiących na
schorzenia psychiczne i ich rodzin:
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1.1. Działalności nieodpłatnej pożytku publicznego obejmującej:
a) rozwój współpracy między ośrodkami psychiatrii środowiskowej na terenie Polski;
b) wymianę w celach szkoleniowych pracowników wszystkich grup zawodowych
współpracujących ośrodków;
c) wspieranie bezpośrednich kontaktów, spotkań i innych działań osób chorujących
psychiczne, ich rodzin i pracowników tych ośrodków;
d) wspieranie inicjatyw samopomocowych w psychiatrii środowiskowej;
e) przeciwstawianie się tendencji do wykluczania i stygmatyzacji społecznej osób
chorych psychicznie;
f) wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia miejsc pracy chronionej dla osób
po kryzysie psychicznym;
g) udzielanie pomocy materialnej, w tym także finansowej, osobom chorym psychicznie.
1.2. Działalności nieodpłatnej pożytku publicznego obejmującej:
inicjowanie programów leczniczych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych zmierzających do
podniesienia poziomu opieki w środowiskach pacjentów psychiatrycznych takich jak
warsztaty terapii zajęciowej, domy środowiskowe, grupy i ośrodki wsparcia m.in. dla osób
starszych po przeżytym kryzysie psychicznym, mieszkania chronione.
1.3. Działalności nieodpłatnej pożytku publicznego obejmującej:
wspieranie i prowadzenie przedsięwzięć łączących promocję kultury i oddziaływań
kreatywnych i terapeutycznych, w tym Grupy Teatralnej „Psyche”, ulicznego „Teatru Masek”
1.4. Działalności nieodpłatnej pożytku publicznego obejmującej:
prowadzenie Galerii Miodowa wspierającej twórców niepełnosprawnych, organizację
wernisaży i wystaw, warsztatów plastycznych i innych przedsięwzięć dla twórców
niepełnosprawnych o charakterze twórczym, kulturalnym, edukacyjnym i promocyjnym.
1.5 Działalności nieodpłatnej pożytku publicznego obejmującej:
działalność na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz propagowanie
zachowań proekologicznych wśród osób niepełnosprawnych i ich środowisk.
1.6 Działalności nieodpłatnej pożytku publicznego obejmującej:
organizowanie i promowanie idei wolontariatu.
1.7. Działalności nieodpłatnej pożytku publicznego obejmującej:
inicjowanie, prowadzenie i współdziałanie z innymi podmiotami przy realizacji programów
mających na celu przezwyciężenie urazów psychicznych mających swoje źródło
w przeżyciach z czasów II wojny światowej.
2.1. Działalności odpłatnej pożytku publicznego obejmującej:
organizowanie konferencji i sympozjów naukowych z zakresu psychiatrii i opieki
środowiskowej.
2.2. Działalności odpłatnej pożytku publicznego obejmującej:
wspieranie i prowadzenie badań naukowych związanych z rozwojem psychiatrii i opieki
środowiskowej.
2.3. Działalności odpłatnej pożytku publicznego obejmującej:
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inicjowanie programów leczniczych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych zmierzających
do podniesienia poziomu opieki w środowiskach pacjentów psychiatrycznych takich jak
obozy i wycieczki terapeutyczne.
2.4. Działalności odpłatnej pożytku publicznego obejmującej:
sprzedaż wyrobów wytworzonych w ramach terapii przez uczestników warsztatów terapii
zajęciowej.
2.5 Działalności odpłatnej pożytku publicznego obejmującej:
a) wydawanie publikacji z zakresu psychiatrii i opieki środowiskowej,
b) wydawanie publikacji osób chorujących psychicznie.
2.6
Działalności odpłatnej pożytku publicznego obejmującej:
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych chorujących
psychicznie.
Paragraf 6a
(Działalność gospodarcza „Stowarzyszenia”)
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji
jego celów statutowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Prowadzona
działalność gospodarcza klasyfikowana według PKD obejmuje:
a) 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
b) 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
c) 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
(katering),
d) 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
e) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
f) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
g) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli,
h) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
gdzie indziej niesklasyfikowane,
i) 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
j) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
k) 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna,
l) 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna,
m) 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych,
n) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana.
III. Członkowie Stowarzyszenia
Paragraf 7
(Członkowie Stowarzyszenia)
1. Członkostwo Stowarzyszenia może mieć charakter rzeczywisty lub wspierający.
2. Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która:
a) ukończyła 18 lat,
b) jest obywatelem Polski,
c) pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnianie celów
Stowarzyszenia,
d) działa w zakresie psychiatrii środowiskowej,
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3.
a)
b)
c)
4.

5.

e) złoży pisemną deklarację członkowską zawierającą imię i nazwisko, datę
urodzenia, miejsce zamieszkania,
f) otrzyma opinię polecającą dwóch członków Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która:
chce wspierać finansowo oraz rzeczowo cele Stowarzyszenia,
złoży pisemny wniosek,
uzyska opinię polecającą dwóch członków Zarządu.
Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje na podstawie Uchwały
Zarządu, podjętej bezwzględną większością głosów. O podjęciu uchwały Zarząd
powiadamia zainteresowanego. Członkostwo powstaje z dniem przyjęcia przez Zarząd
uchwały o przyjęciu. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli
dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, stają się jego członkami
rzeczywistymi z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o zarejestrowaniu.
Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu za
pośrednictwem swoich przedstawicieli.

Paragraf 8
( Prawa członków Stowarzyszenia)
1. Członkowie rzeczywiści Stowarzyszenia mają prawo:
a) brać udział w Walnym Zgromadzeniu, a w razie zastąpienia Walnego Zgromadzenia
przez Walne Zgromadzenie Delegatów - uczestniczyć w tym zebraniu z głosem
stanowiącym;
b) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
c) zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski w sprawach związanych z celami
i działalnością Stowarzyszenia oraz żądać informacji o sposobie ich załatwienia;
d) brać udział - na zasadach określonych przez organizatorów - w konferencjach,
szkoleniach i innych formach działalności Stowarzyszenia;
2. Członkom wspierającym Stowarzyszenia przysługują prawa określone w ust.1. pkt. c)
i pkt. d). Sposób korzystania z uprawnień określa Zarząd w drodze uchwały.
Paragraf 9
(Obowiązki członków Stowarzyszenia)
1. Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są:
a) troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia;
b) uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia;
c) stosować się do statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
d) czynnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz brać czynny
udział w pracy Stowarzyszenia,
e) opłacać regularnie składki oraz - w przypadku członków wspierających – spełnić inne
zdeklarowane świadczenia na rzecz Stowarzyszenia.
2. Składkę roczną ustala Walne Zgromadzenie.
Paragraf 10
(Ustanie członkostwa)
1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w wyniku:
a) wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie. Wystąpienie jest skuteczne
z terminem 3 – miesięcznym;
b) skreślenia z listy na skutek 2-letniego zalegania z opłatą składek
członkowskich;
c) wykluczenia ze Stowarzyszenia w przypadku skazania prawomocnym
wyrokiem sądu powszechnego na karę pozbawienia praw publicznych, bądź za
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czyn popełniony w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie
albo też na karę zakazu wykonywania zawodu;
d) wykluczenia ze Stowarzyszenia w przypadku nieprzestrzegania statutu,
regulaminów, uchwał władz Stowarzyszenia lub za działania na szkodę
Stowarzyszenia;
e) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
2. Skreślenie z listy członków oraz wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na
podstawie prawomocnej Uchwały Zarządu. Uchwałę o wykluczeniu i skreśleniu
Zarząd podejmuje bezwzględną większością głosów.
3. Od uchwały Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje, w
terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały, odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
Uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta w wyniku rozpatrzenia odwołania, jest
ostateczna.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

IV. Władze Stowarzyszenia
Paragraf 11
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna;
Członkowie wspierający Stowarzyszenia mogą utworzyć Kuratorium, któremu
przysługują uprawnienia doradcze. Regulamin działania Kuratorium określa Walne
Zgromadzenie lub Walne Zgromadzenie Delegatów.
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata,
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia, za wyjątkiem przypadków określonych w
Statucie, zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania. Obrady Walnego Zgromadzenia zwołanego w drugim
terminie są prawomocne bez względu na liczbę obecnych.
Głosowanie jest jawne lub tajne, jeśli zażąda tego co najmniej 1/3 członków
uprawnionych do głosowania.
W przypadku uszczuplenia składu Zarządu w toku kadencji, wakujące stanowisko
zostanie obsadzone w drodze uchwały podjętej przez Zarząd w terminie 14 dni od
dnia uszczuplenia składu tego organu.

Paragraf 12
(Walne Zgromadzenie)
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne
lub nadzwyczajne.
2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – wszyscy członkowie rzeczywiści Stowarzyszenia,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający i osoby zaproszone.
Paragraf 13
(Kompetencje Walnego Zgromadzenia)
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia;
b) uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia;
c) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz rozpatrywanie sprawozdań z ich
działalności;
d) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków lub
wykluczeniu ze Stowarzyszenia;
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e) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez Zarząd, Komisję
Rewizyjną oraz Członków Stowarzyszenia, o ile nie są zastrzeżone do kompetencji
innych władz Stowarzyszenia;
f) udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej;
g) ustalanie wysokości składek członkowskich;
h) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
i) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

1.
2.

3.

4.
5.

1.
2.
3.
4.

1.

2.
3.
4.

Paragraf 14
(Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia zwoływane jest co najmniej raz na
rok przez Zarząd.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd zwołuje w ciągu 1 miesiąca od daty
otrzymania żądania, wniosku lub podjęcia uchwały, o których mowa w ust. 2,
zamieszczając w porządku obrad sprawy określone przez wnioskodawców.
Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być wyłącznie
sprawy objęte porządkiem obrad określane w uchwale o jego zwołaniu.
O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia oraz proponowanym porządku obrad
Zarząd zawiadamia co najmniej na 14 dni przed terminem jego rozpoczęcia.
Jeżeli Zarząd, pomimo złożonego wniosku, nie zwoła w ciągu 1 miesiąca Walnego
Zgromadzenia, może je zwołać Komisja Rewizyjna.
Paragraf 15
Na początku posiedzenia Walnego Zgromadzenia wybierany jest przewodniczący oraz
sekretarz Walnego Zgromadzenia.
Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
Z obrad Walnego Zgromadzenia sekretarz Walnego Zgromadzenia spisuje protokół.
Protokół podpisują przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia.
Paragraf 16
(Walne Zgromadzenie Delegatów)
W wypadku, jeśli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 60 osób, zamiast
Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd może zwołać Walne Zgromadzenie
Delegatów.
Szczegółowy sposób wyłaniania delegatów określa ordynacja wyborcza uchwaloną
przez Zarząd, przy czym zasadą jest, że jeden delegat przypada na 5-ciu członków.
Kadencja delegatów trwa do chwili wyłonienia delegatów na następne Walne
Zgromadzenie Delegatów.
Członkowie wspierający Stowarzyszenia nie wyłaniają delegatów, lecz uczestniczą w
zebraniu delegatów z głosem doradczym.

Paragraf 17
(Zarząd Stowarzyszenia)
1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia.
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2. Zarząd składa się z 6-ciu do 8-miu osób i wybiera ze swego grona Przewodniczącego,
Sekretarza i Skarbnika. Zarząd dokonuje wyboru do dwóch Wiceprzewodniczących.
3. Członkiem Zarządu Stowarzyszenia nie może być osoba skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.
4. W posiedzeniach Zarządu mają prawo brać udział, z głosem doradczym,
przedstawiciele członków wspierających Stowarzyszenia wskazani przez Kuratorium.
5. Stowarzyszenie jest reprezentowane na zewnątrz przez dwóch członków Zarządu,
w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
6. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Przewodniczącego lub przez Sekretarza, nie
rzadziej niż raz na pół roku. Zawiadomienie powinno zawierać porządek dnia a głosy
w sprawach formalnych członkowie Zarządu mogą wyrażać na piśmie.
7. Uchwały Zarządu, jeśli Statut nie stanowi inaczej, zapadają zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Przewodniczącego lub
Wiceprzewodniczącego. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos
Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczącego.

Paragraf 18
(Kompetencje Zarządu)
Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należą:
a) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia
b) ustalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie
sprawozdań z ich wykonania;
c) realizacja celów Stowarzyszenia,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
f) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
g) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
h) prowadzenie polityki kadrowej Stowarzyszenia,
i) nadawanie oraz cofanie upoważnienia do dokonywania czynności z zakresu prawa
pracy w stosunku do zatrudnionych pracowników zgodnie z art. 31 §1 Kodeksu pracy,
j) prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą Stowarzyszenia.
Paragraf 19
(Sekretarz)
Sekretarz prowadzi protokoły posiedzeń Zarządu. Protokoły są po podpisaniu przez niego
przesyłane członkom Zarządu.
Paragraf 20
(Skarbnik)
Skarbnik zarządza kasą Stowarzyszenia oraz ma obowiązek przedstawiania Zarządowi
rocznych sprawozdań finansowych.

1.
2.
3.
4.

Paragraf 21
(Komisja Rewizyjna)
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna nie podlega w zakresie wykonywania kontroli Zarządowi.
Komisja Rewizyjna składa się z 3-ech członków i wybiera ze swego grona
przewodniczącego i sekretarza.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
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a) kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej
Stowarzyszenia;
b) kontrola opłacania składek członkowskich;
c) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania wraz z oceną działalności
i wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla Zarządu;
d) przedstawienie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia.
5. Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia co
najmniej raz na 3 lata.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu
z głosem doradczym oraz mają wgląd w dokumentacje Stowarzyszenia.
7. W przypadku uszczuplenia składu Komisji Rewizyjnej w toku kadencji wakujące
stanowisko zostanie obsadzone w drodze uchwały podjętej przez Komisję Rewizyjną
w terminie 14 dni od dnia uszczuplenia składu tego organu.
8. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z członkostwem w Zarządzie
Stowarzyszenia.
9. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości
służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami
Zarządu;
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
10. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym
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.

1.

2.

3.
4.

5.

V. Majątek i działalność gospodarcza Stowarzyszenia
Paragraf 22
Środki finansowe na wykonywanie zadań statutowych Stowarzyszenia uzyskuje ze
składek członkowskich, darowizn, subwencji i dotacji, ofiarności publicznej, spadków
i zapisów, środków przekazanych przez podatników podatku dochodowego zgodnie
z art. 27 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wszelkich
innych źródeł prawem dla Stowarzyszenia dozwolonych.
Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenie może podjąć
działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy w
całości realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między
jego członków.
W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej, Stowarzyszenie
może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest
dwóch członków Zarządu, spośród których w każdym przypadku jeden musi być
Przewodniczącym lub Wiceprzewodniczącym.
Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej w odniesieniu do tego
samego przedmiotu działalności w stosunku do którego prowadzi odpłatną działalność
pożytku publicznego.
Paragraf 23
(Zakazy wykorzystywania mienia Stowarzyszenia celem
przysposobienia korzyści osobom powiązanym)

Stowarzyszenie nie może:
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1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do swoich członków, członków organów Stowarzyszenia lub
pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy
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 (dalej: „osoby bliskie”)
2. Przekazywać swojego majątku na rzecz członków, członków organów Stowarzyszenia
lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli przekazanie to następuje
bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych;
3. Wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków, członków organów
Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio
ze statutowego celu Stowarzyszenia;
4. Nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych
niż rynkowe.
Paragraf 24
(Zmiana Statutu)
Zmiana Statutu Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia lub Walnego
Zgromadzenia Delegatów podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania.

Paragraf 25
(Rozwiązanie Stowarzyszenia)
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia lub Walnego
Zgromadzenia Delegatów podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. W razie rozwiązania Stowarzyszenia likwidatorów powołuje Zarząd spośród
członków Stowarzyszenia.
3. Majątek pozostały po rozwiązaniu Stowarzyszenia przeznacza się na rzecz innego
stowarzyszenia lub fundacji o najbardziej zbliżonych celach.
Paragraf 26
(Postanowienia końcowe)
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie, zastosowanie mają przepisy Ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U.2001, Nr 79,
poz. 855 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U.2010, Nr 234, poz. 1536).
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