EŁCKIE STOWARZYSZENIE
WSPINACZKOWE
„ CLIMBERS ”

STATUT

tekst jednolity uchwalony przez Walne Zebranie Członków Ełckiego
Stowarzyszenia Wspinaczkowego „Climbers” z dnia 17 grudnia 2020 roku.
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Roz. 1. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny
Roz. 2. Cele stowarzyszenia i formy ich realizacji
Roz. 3. Członkowie stowarzyszenia, prawa i obowiązki
Roz. 4. Władze Stowarzyszenia
Roz. 5. Majątek Stowarzyszenia i fundusze
Roz. 6. Zmiana statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Ełckie Stowarzyszenie Wspinaczkowe „Climbers” i zwane
jest w dalszym ciągu „Stowarzyszeniem”.
§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całej Polski, a siedzibą władz miasto Ełk.
§3
Stowarzyszeniem jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.
§4
Stowarzyszenie może posiadać odznaki organizacyjne i używać pieczęci z nazwą
stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§5
Stowarzyszenie opiera swą działalność na aktywności społecznej ogółu członków.
§6
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach.
§7
Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych może zatrudniać pracowników.
§8
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.
Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz
niniejszego statutu.
§9
Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie innych państw z poszanowaniem
ich

praw.

Dla

właściwego

realizowania

swoich

celów

współpracować instytucjami i organizacjami zagranicznymi.
§ 10

Stowarzyszenie

może

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych zawiązanym dla realizacji celów i
działań na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczności wspinaczkowej, a także
wspierania osób i organizacji podejmujących podobne działania i cele.
Rozdział 2
Cele stowarzyszenia i formy ich realizacji
§ 11
•

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie i rozwijanie szeroko

rozumianej działalności wspinaczkowej i alpinistycznej.
• Celami Stowarzyszenia są również inne działania ze sfery zadań publicznych
w zakresie:
•

krzewienia sportu, turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku,
szczególnie w postaci organizacji wypraw wysokogórskich,

•

upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

•

nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży,

•

ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz troski
o racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody,

•

promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

•

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

•

działalności charytatywnej,

•

ochrony i promocji zdrowia,

•

działalności

wspomagającej

rozwój

gospodarczy,

w

tym

rozwój

przedsiębiorczości,
•

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

•

porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom
społecznym,

•

ratownictwa i ochrony ludności,

•

pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen
w kraju i za granicą,

14) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami,
15) promocji i organizacji wolontariatu,
• popularyzacji w społeczeństwie polskim szeroko rozumianej wspinaczki oraz
alpinizmu.
§ 12
•

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
•

zrzeszenie osób fizycznych zajmujących się działalnością wspinaczkową
i alpinistyczną,

•

popieranie, ułatwianie i organizowanie działalności sportowej, szkoleniowej
i wyprawowej członków Stowarzyszenia w kraju i zagranicą,

•

organizowanie wewnętrznego życia stowarzyszenia, zebrań i odczytów,

•

współdziałanie z instytucjami oraz organizacjami zainteresowanym sprawami
alpinizmu,

•

czuwanie nad zachowaniem należytego poziomu moralnego wśród członków
i trenerów,

•

współpracę z placówkami naukowymi na polu zagadnień związanych ze
sportem, górami, jaskiniami, wspinaczką oraz alpinizmem,

•

propagowanie i popularyzowanie wspinaczki oraz alpinizmu,

•

inicjowanie i podejmowanie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, innej
działalności

zmierzającej

do

realizowania

statutowych

celów

i zadań Stowarzyszenia,
•

organizację różnorodnych form aktywności społeczności polskiej w zakresie
turystyki, sport.

•

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód

służy realizacji jego celów statutowych.
•

Działalność pożytku publicznego może być prowadzona jako działalność

nieodpłatna i odpłatna pożytku publicznego, na zasadach określonych ustawą z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r.,
Nr234, poz.1536 z późn. zm.).

Rozdział 3
Członkowie stowarzyszenia, prawa i obowiązki
§ 13
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
• Łojant Młodszy
• Łojant Starszy
• Łojant Zasłużony
• Łojant Honorowy
• Łojant Sympatyk
§ 14
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
§ 15
Osoba prawna może być jedynie Łojantem Sympatykiem.
§ 16
Członkiem

stowarzyszenia

może

być

także

cudzoziemiec

pod

warunkiem

zaakceptowania celów Stowarzyszenia oraz jego regulaminu.
§ 17
Łojantem Młodszym Stowarzyszenia na mocy decyzji Zarządu może zostać osoba,
która:
1. Dopiero dołączyła do ESW.
2. Chce tworzyć społeczność wspinaczkową oraz wspierać działania Stowarzyszenia.
3. Uczy się dopiero podstaw wspinaczki lub wspina się nieregularnie.
4. Ma ukończone minimum 6 lat.
5. Niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodzica.
6. Dzieci do 13 roku życia muszą zapisać się do Stowarzyszenia wraz z
rodzicem/opiekunem prawnym.

7. Może korzystać z treningów stowarzyszeniowych.
8. może brać udział w wydarzeniach, które organizuje Stowarzyszenie oraz w
planowanych wyjazdach.
9. O zmianie jego statusu decydują Łojanci Zasłużeni oraz Zarząd
(najwcześniej po 12 miesiącach bycia w Stowarzyszeniu, jeśli taki Climbers przekona do
siebie min. 3 Łojantów Zasłużonych, może zmienić ten status na wyższy).
10. Nie może wypożyczać sprzętu stowarzyszeniowego.
11. Nie ma prawa głosu podczas zebrań.
(jedynie pełnoletni członkowie mogą bywać na zebraniach i wspierać głosem
doradczym decyzje Walnego Zebrania Stowarzyszenia)
12. Musi przestrzegać Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 18
Łojantem Starszy Stowarzyszenia na mocy decyzji Zarządu może zostać osoba,
która:
1. Jest w ESW min. 24 miesiące (lub conajniej 12 miesięcy i uzyskała poparcie nie
mniej niż 3 Łojantów Zasłużonych).
2. Chce angażować się w działania Stowarzyszenia.
3. Musi posiadać umiejętności asekuracji, potwierdzone przez przez min. 3
Łojantów Zasłużonych (dotyczy to osób. pow. 13 roku życia).
4. Musi potrafić wspinać się na poziomie min. 6A.
5. Może brać udział w wydarzeniach, które organizuje Stowarzyszenie oraz w
planowanych wyjazdach.
6. Może korzystać z treningów stowarzyszeniowych.
7. Musi przestrzegać Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
8. Może wypożyczać sprzęt stowarzyszeniowy.
9. Osoby do 16 roku życia nadal nie mają prawa głosu podczas zebrań,
natomiast pozostali to prawo otrzymują a ich obecność na zebraniach jest
wskazana.

10. O zmianie jego statusu na wyższy decydują Łojanci Zasłużeni.
§ 19
Łojantem Zasłużonym Stowarzyszenia na mocy decyzji Zarządu może zostać
osoba, która:
1. Jest w Stowarzyszeniu min. 36 miesięcy
(awansowana jest przez Łojantów Zasłużonych oraz Honorowych podczas
zwykłego zebrania).
2. Wykazuje się szczególnym wkładem w rozwój i funkcjonowanie EWS, np.:
•
•
•
•
•
•

Praca z Zarządzie, Komisji Rewizyjnej oraz ogólnej organizacji działań
Stowarzyszenia, nie tylko sportowych
Szczególne zasługi w funkcjonowaniu ściany - kręcenie dróg, dbanie o obiekt
Reprezentowanie Stowarzyszenia na zawodach wspinaczkowych oraz
ponadprzeciętne wyniki sportowe
Wniesienie wkładu w rozwój wszystkich Łojantów
Aktywny udział w organizacji oraz uczestnictwo w wyjazdach w skały, wyjazdach
w góry i wyprawach wysokogórskich
Aktywny udział w wydarzeniach, np. charytatywnych, organizowanych przez
Stowarzyszenie

3. Łojant Zasłużony decyduje o awansowaniu Łojantów Młodszych, Łojantów Starszych,
Łojantów Zasłużonych, Łojantów Honorowych.
4. Mogą reprezentować Stowarzyszenie podczas delegacji na zewnątrz.
5. Może korzystać z treningów stowarzyszeniowych.
6. Może brać udział w wydarzeniach, które organizuje Stowarzyszenie oraz w
planowanych wyjazdach.
7. Musi przestrzegać Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
8. Może wypożyczać sprzęt stowarzyszeniowy.
9. Otrzymuje upust 50 % na składkę roczną.
10. Ma prawo głosu (dotyczy jedynie członków pełnoletnich).

§ 20

Łojantem Honorowym Stowarzyszenia na mocy decyzji Zarządu może zostać
osoba, która:
1. Jest w Stowarzyszeniu minimum 36 miesięcy
(awansowana została przez poparcie większości Łojantów Zasłużonych i zaaprobowana
przez Zarząd Ełckiego Stowarzyszenia Wspinaczkowego CLIMBERS)
2. Wykazuje się szczególnym wkładem w funkcjonowanie Stowarzyszenia,
rozwój alpinizmu oraz wspinaczki w obszarze działania Stowarzyszenia.
3. Posiada wszystkie cechy Łojantów Zasłużonych, ale dodatkowo zostaje
zwolniony z obowiązku płacenia składek rocznych.
4. Otrzymuje pamiątkowe odznaczenie Stowarzyszenia Łojanta Honorowego.
§ 21
Łojantem Sympatykiem Stowarzyszenia na mocy decyzji Zarządu może zostać
osoba lub istytucja, która:
1. Aktywnie wspiera działania Stowarzyszenia.
2. Zwolniona jest z opłaty wpisowego i składki rocznej.
3. Nie ma prawa głosu (może jedynie pełnić funkcję doradczą podczas zebrań
Stowarzyszenia)
5. Może brać udział w wydarzeniach, organizowanych przez Stowarzyszenie oraz w,
planowanych wyjazdach Stowarzyszenia.
6. Nie może wypożyczać sprzętu.
7. Nie może bez zaproszenia uczestniczyć w treningach Stowarzyszenia.
§ 22
Każdy z Łojantów ma możliwość tymczasowego zawieszenia swojego członkostwa w
Stowarzyszeniu z powodów osobistych, np. wyjazdu oraz niemożliwości uczestniczenia w
życiu Stowarzyszenia. Osoby te zostają zwolnione ze składki rocznej, ale tracą przywileje,
które wcześniej posiadały, w szczególności: prawo do głosowania oraz korzystania z
treningów stowarzyszeniowych.
Zarząd może zawiesić automatycznie Łojanta za niewywiązanie się z terminowego
opłacenia składki rocznej. (nie dotyczy Łojantów Honorowych)

W każdej chwili można anulować swoje zawieszenie poprzez uregulowanie składki
członkowskiej.
§ 23
Wszyscy członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do:
• czynnego udziału w realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia oraz walnych
zebraniach stowarzyszenia,
• przestrzegania statutu Stowarzyszenia oraz regulaminów wewnętrznych, a także
przepisów dotyczących działalności wspinaczkowej oraz alpinistycznej,
• przestrzegania zasad etyki taternickiej oraz dyscypliny organizacyjnej,
• regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez
Walne Zebranie Członków (za wyjątkiem członków zwolnionych),
• dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
§ 24
•

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w przypadku:
•

dobrowolnego wystąpienia członka informując zarząd na piśmie bądź przy

wykorzystaniu poczty elektronicznej,
•

wykluczenia, na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Stowarzyszenia,
jeśli

członek

Stowarzyszenia

w

sposób

istotny

naruszył

interesy

Stowarzyszenia, lub postanowienia niniejszego statutu, w przypadku skazania
prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego na dodatkową karę utraty praw
publicznych bądź śmierci członka,
•
•

rozwiązania stowarzyszenia.

Członkostwo Stowarzyszenia w przypadku wyjazdu bądź innego istotnego powodu
na wniosek członka może zostać zawieszone przez Zarząd.

•

Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje
członkowi prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni.
Uchwała Walnego Zebrania Stowarzyszenia jest ostateczna.

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia
§ 25
Władzami Stowarzyszenia są:
•

Walne Zebranie Członków,

•

Zarząd Stowarzyszenia,

•

Komisja Rewizyjna.
§ 26

Kadencja władz trwa 4 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
§ 27
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne i
nadzwyczajne.
§ 28
•

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

•

uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,

•

rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz
Stowarzyszenia,

•

udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji
Rewizyjnej,

•

wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

•

uchwalanie zmian w statucie,

•

wybór delegatów,

•

uchwalanie wysokości składki członkowskiej,

•

rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania przez
władze Stowarzyszenia lub członków,

•

rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia o wykluczenie,

•

podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia.
•

W uchwale o składkach członkowskich Walne Zebranie Członków określa

dokładny sposób zbierania, częstotliwość i wysokość składek członkowskich.

•

Łączna wysokość rocznej składki członkowskiej w danym roku, nie może
przekroczyć minimalnego wynagrodzenia brutto w Polsce w roku poprzednim,
natomiast minimalna składka nie może być niższa niż 1/1000 minimalnego
wynagrodzenia brutto w Polsce w roku poprzednim.

•

Zmiana wysokości składek członkowskich i częstotliwości ich pobierania nie
może być uchwalana częściej niż raz na 3 miesiące.

•

W przypadku trudnej sytuacji materialnej Walne Zebranie Członków na
wniosek członka Stowarzyszenia może odroczyć termin płatności składki.

•

Walne Zebranie Członków mocą uchwały może osoby szczególnie zasłużone dla
Stowarzyszenia zwolnić ze składek członkowskich na wniosek Zarządu
Stowarzyszenia.
§ 29

•

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym członkowie

posiadający czynne i bierne prawo wyborcze.
•

W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym:
• Łojanci Sympatycy,
• Łojanci Starsi, po ukończeniu 16 r.ż,
§ 30

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków
drogą emaliową co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
§ 31
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym
terminie – w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków. Drugie
głosowanie odbywa się 7 dni po pierwszym terminie.
§ 32
•

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane:
•

z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia,

•

na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia,

•
•

na wniosek Komisji Rewizyjnej.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane przez Zarząd w

terminie dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla
których zostało zwołane.
§ 33
•

Zarząd składa się od 2 do 5 członków, w tym:

•

•

prezesa,

•

wiceprezesa,

•

sekretarza,

•

skarbnika,

•

członka zarządu do spraw promocji,

W przypadku ustąpienia członków, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji do

końca kadencji w ilości nie mniejszej niż 2 członków zarządu pochodzących z wyboru,
bez konieczności wybierania nowych członków.
•

Członkowie zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w 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.
§ 34
•
•

Do kompetencji Zarządu należy:

kierowanie działalnością Stowarzyszenia, przy czym Stowarzyszenie na zewnątrz
na
reprezentuje łącznie minimum 2 członków Zarządu w tym prezes lub wiceprezesa,

•

zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia w ramach zatwierdzonego
budżetu oraz sprawowanie zarządu nad majątkiem stowarzyszenia,

•

zwoływanie Walnych Zebrań Członków,

•

przyjmowanie,

skreślanie

z

listy

członków

i

wykluczanie

członków

Stowarzyszenia,
•

ustalanie planów działania i budżetów rocznych Stowarzyszenia,

•

powoływanie komisji specjalistycznych, stanowiących organy doradcze i
pomocnicze Zarządu,

•

powoływanie, odwoływanie i nadzorowanie sekcji grupujących członków o
wspólnych zainteresowaniach,

•

uchwalanie regulaminów wewnętrznych,

•

podejmowanie uchwał nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych władz
Stowarzyszenia,

•

uchwalenie budżetu Stowarzyszenia,

•

realizowania celów Stowarzyszenia,

•

wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

•

rozstrzyganie wszelkich kwestii spornych.
§ 35

•

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz

na rok.
•

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym lub

tajnym, przy obecności co najmniej połowy członków zarządu. W sytuacji równego
rozłożenia głosów decyduje głos prezesa.
•

Uchwały Zarządu są podejmowane na posiedzeniu zarządu.
§ 36

• Zarząd ma prawo skreślić osoby z listy członków stowarzyszenia w przypadku:
1) naruszenia obowiązków wynikających z niniejszego statutu uchwał lub
postanowień władz Stowarzyszenia bądź działań na szkodę stowarzyszenia,
2) lekkomyślnego uprawiania sportu oraz szeroko rozumianej wspinaczki i alpinizmu,
3) zachowania się niezgodnego z etyką taternicką lub godnością członka
Stowarzyszenia.
§ 37
• Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków:
• przewodniczącego,
• zastępcy przewodniczącego,
• sekretarza.

•

Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do przeprowadzenia kontroli działalności
Stowarzyszenia,

ze

szczególnym

uwzględnieniem

działalności

finansowo-

gospodarczej pod względem celowości, rzetelności, gospodarności.
•

Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie oraz
posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w przedmiocie udzielania absolutorium
ustępującemu Zarządowi.

•

Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z
ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.

•

Przewodniczący Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.

•

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy składanie wniosków o absolutorium dla
władz stowarzyszenia.

• Członkowie Komisji Rewizyjnej:
• nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości służbowej,
• nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim 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.
• Uchwały, decyzje i postanowienia Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością
głosów.
Rozdział 5
Majątek Stowarzyszenia i fundusze
§ 38
• Na fundusz Stowarzyszenia składają się:
• składki członków Stowarzyszenia,
• dotacje i subwencje,
• darowizny,

• spadków i zapisów,
• ofiarności publicznej,
• grantów i środków pomocowych krajowych i zagranicznych,
• odsetek i dochodów z kapitału,
• inne wpływy uzyskane ze statutowej działalności Stowarzyszenia,
• dochodów z własnej działalności,
• dochodów z jego majątku.
• Dla zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli
w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch upoważnionych przez Zarząd
jego członków.
§ 39
Majątek i dochody Stowarzyszenia nie mogą być przeznaczone na:
•

udzielanie 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”,
•

przekazywanie majątku stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów

lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
•

wykorzystanie majątku stowarzyszenia 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 ze statutowego celu stowarzyszenia,
•

zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których

uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz
ich osób bliskich.
§ 40
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 6
Zmiana statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia
§ 41
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zebranie Członków większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy
liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub w razie
nieuzyskania kworum – w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
Drugie głosowanie odbywa się w ciągu 7 dni po pierwszym terminie.
§ 42
W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia obowiązki likwidacji przejmuje zarząd
stowarzyszenia.

Majątek

zlikwidowanego

Stowarzyszenia

zostanie

przekazany

nieodpłatnie na cele społeczne.
§ 43
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach.

Zarząd Stowarzyszenia /Osoby Sporządzające
(podpis)
…………………………….…………………………….…………………………….

