Statut Stowarzyszenia Wolna Edukacja

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę ”Stowarzyszenie Wolna Edukacja” i zwane jest dalej
Stowarzyszeniem.
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem powołanym na czas
nieokreślony.
§2
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) i posiada osobowość
prawną.
§3
Stowarzyszenie działa na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
Siedziba władz naczelnych mieści się w Tychach.
§4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub
podobnym profilu działania.
Przynależność do organizacji międzynarodowej nie może naruszać umów międzynarodowych, w
których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
§5
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, także spośród swoich członków.
§6
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach
szczegółowych.
Nazwa i znak Stowarzyszenia są prawnie zastrzeżone.

Rozdział II
Cele i sposoby działania
§7
1. Celami Stowarzyszenia są:
1) wspieranie rodziców w realizacji obowiązku zapewnienia dzieciom warunków
umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie
kształcenia;
2) upowszechnianie wolnej edukacji demokratycznej, czyli edukacji opartej na świadomym
uczeniu się z własnej woli w społeczności równych praw i wzajemnego szacunku;
3) prowadzenie i promowanie innowacyjnej i alternatywnej działalności oświatowej i
edukacyjnej;
4) zmiana systemu kształcenia uczniów i nauczycieli widzianej z perspektywy neurobiologii,

psychologii oraz pedagogiki;
5) działalność edukacyjna na różnych szczeblach kształcenia;
6) działanie na rzecz środowisk zagrożonych patologią i marginalizacją społeczną;
7) wspieranie aktywności kulturalnej, artystycznej, sportowej, proekologicznej i prospołecznej;
8) działanie na rzecz integracji europejskiej;
9) działania na rzecz upowszechnianie wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich,
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz popularyzacji idei edukacji demokratycznej;
10) wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych i przedsiębiorczości;
11) wspieranie rozwoju rodziny pojmowanej jako miejsce twórczego wzrastania zarówno
dzieci jak i rodziców;
12) promowanie kształcenia ustawicznego tak rodziców jak i dzieci; kształtowanie w dzieciach
i w rodzicach postawy krytycznego obserwatora rzeczywistości oraz wskazywanie
narzędzi do jej zmieniania;
13) przeciwdziałanie społecznej i zawodowej izolacji rodziców oraz wspieranie aktywności na
rzecz własnego rozwoju
14) wspieranie rehabilitacji medyczno-społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi;
15) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu rodzin z problemem
niepełnosprawności;
16) propagowanie idei pomocy wzajemnej i wsparcia środowiskowego;
17) przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych z życia społecznego i zawodowego;
18) pobudzanie świadomości ekologicznej i nauka odpowiedzialnego stosunku do przyrody i
środowiska naturalnego;
19) kształtowanie postaw działania zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
2.

Działania Stowarzyszenia kierowane są do całej populacji, bez względu na płeć, rasę, religię,
narodowość i status ekonomiczny.
§8

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1) tworzenie oraz prowadzenie szkół, przedszkoli, ośrodków i innych zorganizowanych form
aktywności edukacyjnej, realizujących lub wspierających cele Stowarzyszenia,
2) promowanie, inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć i projektów
prowadzonych w zakresie celów i sposobów realizacji celów Stowarzyszenia,
3) prowadzenie i promowanie innowacyjnej i prospołecznej działalności oświatowej
i edukacyjnej,
4) prowadzenie i wspieranie badań naukowych, zbieranie informacji i ich przetwarzanie,
a także tworzenie opracowań i ich propagowanie,
5) pozyskiwanie i wypracowywanie metod, rozwiązań i technologii mogących wspierać cele
Stowarzyszenia i ich propagowanie,
6) organizowanie, współorganizowanie, finansowanie i dofinansowanie kursów, szkoleń,
warsztatów, staży, praktyk i udziału w konferencjach dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
7) podejmowanie inicjatyw i prowadzenie działań na rzecz zmian przepisów prawa
w zakresie edukacji (w tym również w systemie kształcenia nauczycieli), w taki sposób, by
prawo wspierało cele Stowarzyszenia, w szczególności by prawo wspierało tworzenie
i rozwój szkół w pełni demokratycznych,
8) wypracowywanie i wdrażanie rozwiązań służących podnoszeniu jakości edukacji,
9) prowadzenie działań doradczych, informacyjnych, badawczych i szkoleniowych mających
na celu podnoszenie kompetencji, wiedzy i umiejętności osób zajmujących się edukacją,
kulturą, sportem i rekreacją, ochroną środowiska, ochroną zdrowia oraz na rzecz osób
będących potencjalnymi beneficjentami ich działań,

2.
3.

4.

5.
6.

10) świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej,
merytorycznej oraz tworzenie warunków do uzyskania takiej pomocy w zakresie inicjatyw
dzieci i młodzieży zmierzających do ich rozwoju intelektualnego, kulturalnego
i zawodowego, w tym w szczególności dofinansowanie kursów, szkoleń i staży
prowadzonych w kraju i za granicą,
11) finansowanie i dofinansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży,
12) działalność wydawniczą,
13) zakup literatury, sprzętu, oprogramowania, licencji, utworów audio-wideo, usług
i rozwiązań pomocnych w realizacji celów Stowarzyszenia,
14) wymianę doświadczeń i współpracę w zakresie opisanym powyżej ze szkołami, mediami,
władzami państwowymi i lokalnymi, ośrodkami akademicko-naukowymi, organizacjami
oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi, których zadania, działania lub cele są zbieżne
z celami Stowarzyszenia,
15) rozwój osobisty i podnoszenie kwalifikacji członków stowarzyszenia,
16) inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie mieszkańców na rzecz wszechstronnego
rozwoju Stowarzyszenia i środowiska lokalnego,
17) propagowanie osiągnięć dorobku Stowarzyszenia.
Realizacja celów Stowarzyszenia finansowana jest z dochodów uzyskanych przez
Stowarzyszenie, na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie.
Stowarzyszenie prowadzić będzie działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz
ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem, że grupa ta jest
wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku
do społeczeństwa.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w
stosunku do działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nadwyżkę przychodów nad kosztami Stowarzyszenie przeznacza na działalność, o której
mowa w ust. 3 powyżej.
Działania Stowarzyszenia nie mogą dotyczyć propagowania doktryn politycznych i religijnych
oraz sprawowania kultów religijnych.

§9
Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie może wspierać działalność innych osób prawnych
oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie, 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,
3) członków honorowych.

§ 12
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością
Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub
merytoryczną.
3. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia,
która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie
pisemnej deklaracji.
6. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
§ 13
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
1) czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków, z głosem stanowiącym,
3) ustanowienia pełnomocnictwa do reprezentowania jego osoby na Walnym Zebraniu
Członków,
4) wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności
Stowarzyszenia,
5) uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia,
6) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
7) uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia,
8) zgłaszania postulatów i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
3) postępowania w życiu prywatnym i zawodowym w sposób nie uchybiający godności
członka stowarzyszenia, w szczególności nie może choćby pośrednio uczestniczyć w
jakichkolwiek przedsięwzięciach, które byłyby sprzeczne z celami stowarzyszenia,
4) brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia,
5) wyrażenia zgody na dostarczanie korespondencji drogą elektroniczną.
§ 14
1. Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach
Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 13 ust. 2 pkt 1), 2) i 3).
3. Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom
zwyczajnym, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
§ 15
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) uchwały zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia z powodu 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 12 miesięcy,
4) wykluczenie członka ze Stowarzyszenia, na podstawie uchwały Zarządu w przypadku:
a) działalności członka sprzecznej ze statutem,
b) działania członka na szkodę stowarzyszenia,
c) nie uczestniczenia członka w pracach i działalności Stowarzyszenia przez okres dłuższy
niż 1 rok,
d) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
2.
2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania
Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia jej stosownej uchwały.
3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w
ust. 2.
Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia
§ 16
Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

1.
2.

3.

§ 17
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, jednakże organy te obowiązane są działać
do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organów.
Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu
tajnym, zwyczajną większością głosów obecnych na Walnym Zebraniu uprawnionych
członków. Jeśli wszyscy uprawnieni członkowie obecni na Walnym Zebraniu jednogłośnie
wyrażą zgodę, to głosowanie może być jawne.
Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić przez jedną lub
więcej kadencji.

§ 18
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie
kadencji, uzupełnienie składu osobowego może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują
pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż
połowę składu organu.

Walne Zebranie Członków

1.
2.

3.

§ 19
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, członkowie honorowi oraz zaproszeni
goście.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

4.

uchwalenie statutu i jego zmian,
ustalenie głównych kierunków i planów działania Stowarzyszenia,
uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
podjecie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
ustalanie wysokości składek członkowskich,
podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości,
podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu
Stowarzyszenia przez Zarząd,
10) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
11) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków i władze Stowarzyszenia,
12) uchwalanie ordynacji wyborczej obowiązującej na Walnym Zebraniu,
13) inne, wynikające z niniejszego Statutu.
Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w
głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego Zebrania.

§ 20
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do
31 marca.
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz
Walnego Zebrania Członków.
5. Prezydium Walnego Zebrania Członków jest wybierane w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością spośród obecnych członków Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
1) Zarząd z własnej inicjatywy, z inicjatywy Komisji Rewizyjnej lub 1/3 uprawnionych
członków stowarzyszenia,
2) Komisja Rewizyjna.
7. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia
członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
8. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 7 dokonywane jest w formie pisemnej lub poczt
elektroniczną na adres email wskazany w deklaracji członkowskiej.
9. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów obecnych uprawnionych członków.
10. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których
zostało zwołane.
Zarząd

1.

2.
3.
4.

§ 21
Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności
Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz
i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
Zarząd liczy od 3 do 5 członków.
Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stowarzyszenia są: Prezes Zarządu samodzielnie
albo dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.

1.

2.

§ 22
Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
5) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań i wydatkowania środków
finansowych w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie
6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
7) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
8) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
9) podejmowanie uchwał o wykluczeniu z listy członków Stowarzyszenie w razie zaistnienia
przesłanek, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. 1,
10) podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia, w razie zaistnienia
przesłanek, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. 3 i 4.,
11) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie uchwalonym przez Walne Zebranie,
12) uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie,
13) zatrudnianie pracowników, zastrzeżeniem, że w przypadku zatrudniania członków
Zarządu Stowarzyszenia po stronie pracodawcy/zleceniodawcy Stowarzyszenie nie może
być reprezentowane przez osobę zatrudnianą.
14) zapewnienie administracyjno-organizacyjnych warunków działalności Komisji
Rewizyjnej.
Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności
co najmniej dwóch członków tego organu. W przypadku równej ilości głosów, decydujące
znaczenie ma głos Prezesa Zarządu.
Komisja Rewizyjna

§ 23
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego
działalnością i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2-5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze
swojego grona przewodniczącego.

1.
2.

§ 24
Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywanej kontroli wewnętrznej nie podlega Zarządowi.
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą pełnić innych funkcji we władzach stowarzyszenia,
2) nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości z tytułu zatrudnienia,
3) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 25
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz do roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia
nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania

2.

1.
2.

3.

4.

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 naczelnym władzom Stowarzyszenia,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
7) przeprowadzanie innych działań kontrolno-sprawdzających, zleconych przez Walne
Zebranie lub wnioskowanych przez Zarząd.
Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej 2 członków tego organu.
§ 26
Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich
szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Na
żądanie upoważnionego członka Komisji Rewizyjnej władze Stowarzyszenia obowiązane są
udostępnić wszystkie dokumenty dotyczące zakresu kontroli.
Po zakończeniu kontroli Komisja Rewizyjna sporządza protokół zawierający ustalenia kontroli
i przekazuje go kontrolowanemu. W przypadku zawarcia w protokole wniosków pokontrolnych
kontrolowany najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu przedstawia Komisji
Rewizyjnej informację o swoim stanowisku wobec ustalonych wniosków.
W przypadku rażących uchybień w działalności szkoły lub placówki Komisja Rewizyjna
występuje do Zarządu z wnioskiem o podjęcie odpowiednich działań nadzorczych.

§ 27
W przypadkach określonych w § 25 ust. 1 pkt. 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w
terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż
w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.
Rozdział V
Majątek i fundusze
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§ 28
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Rokiem obrotowym jest okres od 1 stycznia do 31 grudnia.
§ 29
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki,
3) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie,
4) dochody z majątku Stowarzyszenia,
5) dotacje i subwencje pochodzące zarówno ze środków krajowych, jak również ze środków
organizacji międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem,
6) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia,
7) prawomocnie zasądzone nawiązki sądowe orzekane przez sądy w sprawach karnych,
8) odpisy od przychodów z prowadzonych przez Stowarzyszenie szkół i placówek,
9) prawomocnie zasądzone zadośćuczynienia za szkody materialne i niematerialne, orzekane
przez sądy w sprawach cywilnych i w sprawach ze stosunku pracy.

§ 30
Statut lub inne akty wewnętrzne stowarzyszenia zabraniają:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do
jej 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,
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 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,
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
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§ 31
Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca każdego kwartału roku
kalendarzowego. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez
Zarząd, w ciągu 3 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka
Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
§ 32
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej
celów, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Źródłem pozyskiwania środków na realizację działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia
może być działalność gospodarcza prowadzona w kraju i zagranicą.
Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie
może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 33
Dla ważności oświadczeń woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków
majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest działanie Prezesa Zarządu samodzielnie albo
współdziałanie dwóch członków Zarządu.
Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 34
1. Zmiana statutu 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 (kworum).
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w
statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

