STATUT
Stowarzyszenia Wielokierunkowej Pomocy
„REMEDIUM” w Mrągowie
zmieniony na Walnym Zebraniu Członków w dn. 21.01.2017r.
tekst jednolity

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy „REMEDIUM”, nazwa
skrócona „Stowarzyszenie „Remedium” i w dalszych postanowieniach statutu zwane jest
Stowarzyszeniem.

§2
1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dn.7
kwietnia 1989 r. (Dz.U. z 1989 roku, nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego
statutu.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto
Mrągowo.

§4
1. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działalności, w granicach określonych
przepisami prawa RP.
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
celu działania i podobnych celach statutowych, zachowując jednak pełną samodzielność
organizacyjną, określoną w statucie.

§5
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym
zakresie.

§6
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie
2. Do realizacji celów statutowych oraz prowadzenia swoich spraw, Stowarzyszenie może
zatrudniać pracowników i wolontariuszy.

Rozdział II
CELE STATUTOWE STOWARZYSZENIA
i SPOSOBY ICH REALIZACJI
§7
1. Stowarzyszenie kieruje działalność na osoby znajdujące się w trwałej lub przemijającej
trudnej sytuacji życiowej spowodowanej klęskami życiowymi, zaburzeniami i/lub chorobami
somatycznymi, psychicznymi, niepełnosprawnością, ubóstwem, uzależnieniami własnymi
lub członków ich rodzin, niewydolnością wychowawczą własną lub rodziców/opiekunów
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prawnych oraz na osoby zagrożone wykluczeniem zawodowym, społecznym i/lub cyfrowym,
bądź już tego wykluczenia doświadczające z powodu zaburzeń i/lub chorób somatycznych,
psychicznych, niepełnosprawności, ubóstwa, niewydolności wychowawczej, uzależnień
własnych lub członków ich rodzin; osoby te w dalszych postanowieniach statutu zwane są
beneficjentami.
2. Stowarzyszenie podejmuje wielokierunkowe działania na rzecz organizacji pozarządowych
i rozwoju wolontariatu.

§8
Działalność Stowarzyszenia jest skierowana na realizację następujących celów
statutowych:
1. Wielokierunkowa działalność na rzecz beneficjentów, zapobiegająca ich wykluczeniu
społecznemu.
2. Wielokierunkowa działalność na rzecz beneficjentów, zapobiegająca ich wykluczeniu
zawodowemu.
3. Wielokierunkowa działalność na rzecz beneficjentów, zapobiegająca ich wykluczeniu
cyfrowemu.
4. Integracja beneficjentów ze środowiskiem społecznym.
5. Aktywizacja beneficjentów do czynnego życia społecznego i zawodowego oraz udziału
w lokalnym rynku pracy.
6. Pomoc społeczna rodzinom i osobom beneficjentów oraz będącym w trudnej sytuacji
życiowej, wspieranie ich w sprawach opiekuńczych, wychowawczych i w sytuacjach
kryzysowych.
7. Edukacja beneficjentów oraz ich rodzin w zakresie przezwyciężania przyczyn powodujących
występowanie i/lub narastanie trudności życiowych.
8. Upowszechnianie w środowisku lokalnym wiedzy o przyczynach zaburzeń psychicznych
oraz funkcjonowaniu zawodowym, rodzinnym i społecznym osób z problemami psychicznymi.
9. Upowszechnianie w środowisku lokalnym wiedzy o przyczynach i przebiegu uzależnień
oraz funkcjonowaniu zawodowym, rodzinnym i społecznym osób z uzależnieniami i ich rodzin.
10. Inicjowanie i prowadzenie działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej, edukacji zdrowotnej
i promocji zdrowia na rzecz beneficjentów oraz społeczności lokalnej.
11. Współpraca z instytucjami poradnictwa i opieki społecznej.
12. Pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy organizacjami
pozarządowymi o tym samym lub podobnym profilu działalności.
13. Prowadzenie działań o charakterze edukacyjno-informacyjnym dla innych organizacji
pozarządowych.
14. Promocja, organizacja i wspieranie wolontariatu.
15. Wspieranie działań charytatywnych organizowanych i prowadzonych przez inne podmioty.
16. Prowadzenie lobbingu na rzecz wspólnych celów organizacji pozarządowych.

§9
Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:
1. Zrzeszanie osób działających na rzecz dobra beneficjentów, w tym profesjonalistów z zakresu
organizowania pomocy społecznej, poradnictwa specjalistycznego i edukacji.
2. Tworzenie i rozwój środowiskowych form rehabilitacji i rewalidacji, umożliwiających
beneficjentom aktywne życie.
3. Prowadzenie systemu poradnictwa specjalistycznego i terapii, skierowanego
na beneficjentów.
4. Tworzenie i prowadzenie grup wsparcia i samopomocowych dla beneficjentów.
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5. Organizację i prowadzenie placówek pomocowych, opiekuńczych, wychowawczych,
terapeutycznych, rehabilitacyjnych; tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia dziennego
oraz innych stacjonarnych i półstacjonarnych, przeznaczonych dla beneficjentów.
6. Tworzenie i promowanie nowych form, metod i technik działania w zakresie polityki
społecznej, a w szczególności wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych
w zakresie pomocy środowiskowej i instytucjonalnej, zabezpieczenia społecznego, profilaktyki
i terapii uzależnień, ochrony praw dziecka i rodziny, zapobiegania przemocy domowej i innym
patologiom społecznym, edukacji wychowawczej dorosłych.
7. Opracowywanie programów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.
8. Organizowanie i podejmowanie działań z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii różnego
rodzaju uzależnień.
9. Włączanie się w prowadzenie domów pomocy, dziennych domów pobytu, ośrodków
interwencji kryzysowej, ośrodków i grup wsparcia, punktów poradnictwa specjalistycznego,
warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, placówek opiekuńczo
—wychowawczych oraz innych stacjonarnych i półstacjonarnych placówek pomocowych.
10. Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej,
wydawniczej, propagującej zagadnienia pomocowe z zakresu opieki społecznej i poradnictwa
specjalistycznego oraz promocji zdrowia.
11. Promocję i organizowanie wolontariatu w tym korzystanie z pracy wolontariuszy
do prowadzenia spraw Stowarzyszenia.
12. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i/lub zawodowemu oraz cyfrowemu
beneficjentów poprzez promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających
bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy.
13. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób prywatnych i instytucji.
14. Działalność w zakresie wzajemnej pomocy członków Stowarzyszenia, a w szczególności
prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną,
rekreacyjną i towarzyską.
15. Podejmowanie interwencji w sprawach beneficjentów, w granicach dopuszczonych prawem;
reprezentowanie beneficjentów przed sądem oraz innymi instytucjami i organami władzy.
16. Realizację zleconych zadań publicznych w ramach zadań statutowych Stowarzyszenia.
17. Współpracę z organami władzy publicznej, administracji, samorządów lokalnych, kościołami,
związkami wyznaniowymi, instytucjami i organizacjami samorządowymi oraz środkami
masowego przekazu w zakresie realizacji celów statutowych.
18. Wyrażanie opinii i stanowiska wobec problemów i rozwiązań mieszczących się w celach
Stowarzyszenia.

Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§10
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych
2) członków wspierających

§12

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych
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b) nie jest pozbawiona praw publicznych
c) złoży deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia i realizacji jego celów statutowych
d) będzie rekomendowana przez co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym może zostać cudzoziemiec, niemający stałego miejsca zamieszkania
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, o ile spełnia wymagania określone w §12 pkt.1. lit.a-d
3. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd
Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.
4. Potwierdzeniem członkostwa jest wpis do rejestru członków Stowarzyszenia.
5. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do udziału w życiu Stowarzyszenia poprzez:
a) korzystanie z czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz
Stowarzyszenia
b) udział w Walnym Zebraniu Członków
c) wypowiadanie się i wyrażanie opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności
Stowarzyszenia
d) uczestniczenie we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia
e) korzystanie nieodpłatnie z lokali, urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia
f) korzystanie z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności
g) uczestnictwo w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.
h) udział w zebraniach szkoleniowych Stowarzyszenia
i) korzystanie z innych możliwości, jakie stworzy swoim członkom Stowarzyszenie
6. Członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz przepisów prawa
b) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia
c) czynnego popierania celów Stowarzyszenia
d) aktywnego udziału w realizacji zadań Stowarzyszenia
e) dbania o dobre imię Stowarzyszenia

§13
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia
b) śmierci członka
c) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek
członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dwanaście miesięcy
d) wykluczenia ze Stowarzyszenia za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami
Stowarzyszenia
e) nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach Stowarzyszenia przez okres
przekraczający dwanaście miesięcy
f) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu
2. W przypadku określonym w pkt.1lit. c-f orzeka Zarząd Stowarzyszenia podając przyczyny
skreślenia lub wykluczenia.
3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania
Członków w terminie 21 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Uchwała Walnego Zebrania
jest ostateczna.

§14
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością
Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
2. Osoba prawna, aby zostać członkiem wspierającym, Zarządowi Stowarzyszenia składa
oświadczenie woli, na podstawie którego Zarząd podejmuje stosowną uchwałę.
3. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
4. Członkostwo członków wspierających ustaje w trybie określonym w § 13.
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5. Członek wspierający posiada prawa określone w § 12. pkt 5, lit. b-i
6. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 12. pkt 6, lit. a–e

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§15
Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków
2) Zarząd Stowarzyszenia
3) Komisja Rewizyjna

§16

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata.
2. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością
głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
3. W przypadku zmniejszenia się składu osobowego władz Stowarzyszenia, wymienionych
w §15. uzupełnienie składu odbywa się poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone
stanowisko a osoby wybrane w wyborach uzupełniających pełnią swoje funkcje do końca
obecnej kadencji.

§17
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni, wspierający oraz
zaproszeni goście.
3. Członkowie wspierający i zaproszeni goście mają głos doradczy.
4. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
5. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd Stowarzyszenia
powiadamia członków, co najmniej na 10 dni przed terminem zebrania.
6. Powiadomienie członków o Walnym Zebraniu odbywa się drogą listowną pocztą tradycyjną
lub elektroniczną.
7. Zmiany statutu, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia,
wymagają większości głosów.
8. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
9. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia, co najmniej jeden raz
na dwanaście miesięcy.
10. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz w roku,
w pierwszym kwartale.
11. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych
przypadkach:
a) Zarząd Stowarzyszenia
b) Komisja Rewizyjna
c) co najmniej połowa członków Stowarzyszenia
12. Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
w ciągu 21 dni, od dnia otrzymania wniosku określonego w pkt 11. lit. b- c
13. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których
zostało zwołane.
14. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
15. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. W przypadku braku
obecności połowy członków uprawnionych do głosowania, wyznacza się drugi termin tego
samego dnia.; jeżeli nadal nie ma połowy członków uprawnionych do głosowania decyzje
zapadają większością głosów osób obecnych.
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16. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca,
sekretarz, dwaj członkowie.
17. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną
większością głosów obecnych członków, na okres czterech lat, spośród członków
Stowarzyszenia.
18. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
19. W przypadku równego rozkładu głosów, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.
20. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
a) uchwalanie statutu i jego zmian
b) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia
c) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie uchwał Zarządu Stowarzyszenia
f) ustalanie wysokości składek członkowskich
g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia
i) udzielanie absolutorium Zarządowi

§18
1. Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia między Walnymi Zebraniami
Członków.
2. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym
Zebraniem Członków.
3. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:
a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków
b) ustalanie budżetu Stowarzyszenia
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
d) zatrudnianie osób do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia
e) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych
f) zwoływanie Walnego Zebrania Członków
g) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków
h) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków
i) reprezentowanie Stowarzyszenia na Zewnątrz i działanie w jego imieniu
j) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia
k) podejmowanie innych decyzji, nie należących do kompetencji pozostałych organów
4. Zarząd Stowarzyszenia stanowi czterech członków wybranych przez Walne Zebranie
Członków.
5. Zarząd Stowarzyszenia składa się z prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza Zarządu.
6. Zasady działania Zarządu Stowarzyszenia określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia.
7. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku.
8. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków
(kworum).
9. Członkowie Zarządu:
a) nie mogą pozostawać z członkami Komisji Rewizyjnej w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
b) nie mogą wchodzić w skład innych władz organizacji
c) nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
d) funkcję członka Zarządu pełnią nieodpłatnie
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§19
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli
nad jego działalnością.
2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej
niż raz w roku.
3. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
4. Komisję Rewizyjną stanowią: przewodniczący, wiceprzewodniczący, członek.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną
większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych członków
(kworum).
6. Na podstawie uchwały pełnego składu, Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały
w głosowaniu tajnym.
7. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie
Członków.
8. Komisja Rewizyjna, w celu wykonywania swych zadań statutowych, ma prawo żądania
od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich dokumentów dotyczących działalności
Stowarzyszenia oraz żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących
kontrolowanych spraw.
9. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia
b) składanie Zarządowi Stowarzyszenia stwierdzonych wniosków
c) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
d) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie niezwołania go przez Zarząd Stowarzyszenia
w terminie ustalonym statutem
e) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia)
absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
f) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków
10. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia
b) nie mogą być zatrudniani przez Stowarzyszenie
c) nie mogą pozostawać z członkami Zarządu Stowarzyszenia w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
d) nie mogą wchodzić w skład innych władz organizacji
e) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
f) 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 GUS za rok poprzedni.

Rozdział V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§20
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) roczne składki członkowskie
b) darowizny
c) zapisy
d) spadki
e) dotacje i subwencje
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f) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej
działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia)
g) wpływy z ofiarności publicznej
h) zbiórki publiczne
i) wpływy z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
j) nawiązki i inne wpłaty sądowe i komornicze
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo
przyjęci członkowie wpłacają składki w wysokości proporcjonalnej do czasu przynależności
do Stowarzyszenia w danym roku kalendarzowym.
4. Funduszami i majątkiem stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia.
5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest prezes
Stowarzyszenia lub wiceprezes.
7. Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą
zobowiązania finansowe lub zmiany majątku Stowarzyszenia, wymagają dla swojej ważności
podpisania przez dwie osoby spośród: prezesa, wiceprezesa, skarbnika.
8. Całkowity dochód Stowarzyszenia (nadwyżka przychodów nad kosztami) służy realizacji
celów statutowych (działalności pożytku publicznego) Stowarzyszenia i nie może być
przeznaczony do podziału między jego członków.

§21
Władze Stowarzyszenia nie mogą:
1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku
do jego członków, członków 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
lub w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki
lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego 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. Wykorzystywać majątku na rzecz członków organów, członków Stowarzyszenia
lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji
4. Dokonywać 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
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§22
1. 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.
3. W sprawach nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy
rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.1989r. Nr20
poz.104 z późniejszymi zmianami.
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