
Statut Stowarzyszenia  Tyskie Szpilki  
Tekst jednolity z dnia 17 stycznia 2023  r. 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

 
§1 

Stowarzyszenie  Tyskie Szpilki, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dn. 7 

kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego Statutu. 
 

§2 
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Tychy. 

§3 
1.Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska ze szczególnym uwzględnieniem 

Tychów i województwa śląskiego. 
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na 

terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 
 

§4 
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony. 
 

§5 
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami 

pozarządowymi  
i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii. 

 

§6 
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz odznaki organizacyjnej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
 

§7 
Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swoich 

działań może zatrudniać pracowników. 

 

Rozdział II 
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji  

 
§8 

Celem działalności Stowarzyszenia jest: 

1. aktywizacja społeczna i zawodowa kobiet, 

2. promowanie przedsiębiorczości wśród kobiet, 

3. rozpowszechnianie i promocja praw człowieka w szczególności praw kobiet, dzieci oraz 

wszystkich grup defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem, 

4. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, 



5. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy, 

6. działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami, 

7. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 

8. integracja środowisk kobiecych, 

9. działanie na rzecz zrównania szans zawodowych kobiet i mężczyzn, 

10. propagowanie niezależności ekonomicznej kobiet, 

11. udział w budowaniu nowoczesnej świadomości kobiet, 

12. ochrona i promocja zdrowia, 

13. realizowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjno-kulturalnych i artystycznych, 

14. promowanie szczególnie uzdolnionych członkiń, 

15. wspieranie działań prowadzonych na rzecz udziału kobiet w życiu publicznym i w polityce, 

16. pogłębianie wiedzy na temat polityki UE oraz polskiego ustawodawstwa w zakresie równego 

statusu kobiet i mężczyzn, 

17. wymiana doświadczeń zawodowych i gospodarczych, 

18. działalność charytatywna i pomoc społeczna, 

19. promocja i organizacja wolontariatu, 

20. działalność proekologiczna, 

21. podejmowanie działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, 

22. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 

dziecka, 

23. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje 

pozarządowe w zakresie określonym w niniejszym paragrafie, 

24. działalność edukacyjna.  

 
§9 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez: 

a) współdziałanie z instytucjami państwowymi, prywatnymi , samorządowymi, społecznymi; 

b) działalność informacyjną, promocyjną i wydawniczą służącą realizacji celu statutowego; 

c) organizację szkoleń, spotkań, pokazów, dyskusji, koncertów, konkursów, festynów, 

imprez kulturalnych; 

d) organizowanie i prowadzenie akcji finansujących działalność statutową Stowarzyszenia; 

e) organizowanie spotkań z ludźmi prezentującymi różne dziedziny życia; 

f) inicjowanie działań na rzecz profilaktyki chorób nowotworowych i promocji zdrowia; 

g) współpracę z mediami. 

 
§10 

 

1.   Zakres działalności, o której mowa w § 8 Stowarzyszenie może prowadzić jako odpłatną i 

 nieodpłatną  działalność pożytku publicznego. 
2.    Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego są przeznaczane wyłącznie na 

działalność  pożytku publicznego. 
 

 

 
Rozdział III 

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki 

§ 11 



Stowarzyszenie zrzesza swoich członków na bazie całkowitej dobrowolności na podstawie uchwały 

Zarządu, po złożeniu przez kandydata deklaracji w formie pisemnej lub elektronicznej o przystąpieniu 

do Stowarzyszenia i zobowiązaniu się do przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz 

Stowarzyszenia. 
§12 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1. zwyczajnych, 

2. wspierających, 

3. honorowych. 
§13 

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna niepozbawiona praw publicznych, 

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zarówno obywatel polski jak i 

cudzoziemiec bez względu na miejsce zamieszkania, która zostanie zarekomendowana przez 

minimum 3 dotychczasowych członków. 

2. Członek założyciel staje się automatycznie członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia. 
 

§14 
Członek zwyczajny ma prawo do: 

1. Uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, korzystania z jego 

urządzeń i świadczeń; 

2. Korzystania z pomocy Stowarzyszenia w zakresie realizacji zadań statutowych; 

3. Oceniania działalności Stowarzyszenia i przedstawiania swych postulatów; 

4. Czynnego i biernego prawa wyborczego. 

5. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Stowarzyszenia 
 

§15 
Członkowie zwyczajni są zobowiązani do: 

1. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia; 

2. Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia; 

3. Przestrzegania norm współżycia społecznego; 

4. Regularnego opłacania składek członkowskich. 
5. Godnego reprezentowania 

6. Dbać o dobre imię Tyskich Szpilek i postępować zgodnie z interesem Tyskich Szpilek 

 

 

§16 
Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek: 

1. Śmierci członka; 

2. Zrzeczenia się członkostwa zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia; 

3. Skreślenia z listy członków za : 

a) umyślne naruszenie postanowień Statutu  

b) szkodliwe działanie na rzecz Stowarzyszenia i jego członków; 

c) niebranie udziału w działalności statutowej Stowarzyszenia przez okres 6 miesięcy  

4. Nieusprawiedliwionego niepłacenia składek przez okres co najmniej 6 miesięcy; 

5. W terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały, usunięty członek Stowarzyszenia ma prawo 

odwołania się od podjętej uchwały do Walnego Zebrania Członków. 
 

§17 
Członek wspierający: 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nie 

posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,  zainteresowana 



merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje poparcie finansowe lub inne na 

rzecz Stowarzyszenia i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu Stowarzyszenia po przedłożeniu 

pisemnej deklaracji. 

2. Członek wspierający może działać w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela. 

3. Członkowi wspierającemu przysługują uprawnienia określone w §14, za wyjątkiem pkt. 4. 

4. Członek wspierający zobowiązany jest do wypełniania obowiązków określonych w § 15 
§18 

Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek: 

1. Śmierci lub w odniesieniu do członków nie będących osobami fizycznymi - likwidacji członka; 

2. Zrzeczenia się członkostwa zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia; 

3. Skreślenia z listy członków  za : 

a) umyślne naruszenie postanowień Statutu  

b) świadome szkodliwe działanie na rzecz Stowarzyszenia i jego członków lub w 

związku ze zmianą profilu działalności członka niebędącego osobą fizyczną; 

c) niewywiązywanie się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia  przez 

okres 6 miesięcy  

4. W terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały, usunięty członek Stowarzyszenia ma prawo 

odwołania się od podjętej uchwały do Walnego Zebrania Członków 
 

§19 

1. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia oraz skreślenie z listy członków zwyczajnych lub 

wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. 

2. Od decyzji odmownej Zarządu przysługuje kandydatowi do Stowarzyszenia prawo odwołania 

do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała, w tym przedmiocie, jest ostateczna. 

Odwołanie należy wnieść w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu. 

3. Potwierdzeniem statusu członka zwyczajnego i wspierającego Stowarzyszenia jest wydawana 

przez Stowarzyszenie karta członkowska. Karta członkowska , o której mowa w zdaniu 

poprzedzającym, możę stanowić również potwierdzenie wobec osób trzecich przywilejów lub 

uprawnień, związanych ze statusem członka zwyczajnego i wspierającego Stowarzyszenia. 
 

§20 
Członek honorowy: 

1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie członków Stowarzyszenia na wniosek 

Zarządu Stowarzyszenia osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia. 

2. Członkowi honorowemu przysługują uprawnienia określone w §14 za wyjątkiem pkt. 4. 

3. Członek honorowy zobowiązany jest do wypełniania obowiązków określonych w § 15, za 

wyjątkiem pkt. 2 i 4. 

4. Członkostwo honorowe wygasa na skutek uchwały Walnego Zebrania członków 

Stowarzyszenia lub zrzeczenia się członkostwa zgłoszonego na piśmie Zarządowi 

Stowarzyszenia. 
 

 

§21 
1. Za aktywny udział w realizacji zadań statutowych, członkowie Tyskich Szpilek mogą być nagradzani 
i odznaczani. 
2. Za szczególne zasługi dla Tyskich Szpilek nadawany jest tytuł "Zasłużonego/ej dla Tyskich Szpilek". 
3. W przypadku naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Tyskich Szpilek, mogą być 
nakładane przez Zarząd następujące kary: 
1) upomnienie; 
2) nagana; 
3) zawieszenie w prawach członka na czas określony; 
4) wykluczenie.  



 

 

 

Rozdział IV 
Władze Stowarzyszenia i reprezentacja 

 

§22 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków; 

b) Zarząd Stowarzyszenia; 

c) Komisja Rewizyjna. 

2. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez walne zebranie członków w głosowaniu jawnym 

lub tajnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków przy obecności co najmniej 

połowy członków uprawnionych do głosowania, w pierwszym terminie, w drugim terminie bez 

względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią 

inaczej. 

3. Kadencja wszystkich władz trwa 5 lat.   

4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym lub tajnym zwykłą 

większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania, w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych 

członków, chyba, że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej. Walne Zebranie 

Członków odbywa się w siedzibie Stowarzyszenia lub innym miejscu wskazanym przez 

Zarząd. 

5. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji 

uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali 

członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż 

połowę składu organu. 
 

§23 
 

1. Walne Zebranie Członków jest organem właścicielskim i najwyższą władzą uchwałodawczą 

Stowarzyszenia. 

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd : 

a) Przynajmniej raz w roku w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdań z 

działalności  

b) Przynajmniej raz na 5 lat celem dokonania wyboru członków pozostałych organów na 

kolejną kadencję . 
4. O terminie i miejscu spotkania Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia najpóźniej dwa 

tygodnie przed planowanym terminem spotkania pocztą elektroniczną, listowną, w social 

mediach (na zamkniętej grupie) lub na stronie internetowej Stowarzyszenia”. 

 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 

a) z własnej inicjatywy, 

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych. 

6. Żądanie lub wniosek, powinien zawierać propozycję porządku posiedzenia wraz z 

uzasadnieniem. 

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane w dowolnym czasie nie później 

niż w terminie 2 miesięcy od zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować wyłącznie nad 

sprawami objętymi porządkiem posiedzenia, chyba, że wszyscy członkowie Stowarzyszenia 



są obecni i nikt z zebranych nie wniósł sprzeciwu co do rozpatrywania spraw nie objętych 

porządkiem obrad. 
 

§24 
Do kompetencji Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia należy: 

1. Uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia. 

2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji 

Rewizyjnej. 

3. Rozpatrywanie wniosków władz i członków Stowarzyszenia. 

4. Udzielanie absolutorium ustępującym członkom Zarządu Stowarzyszenia na wniosek Komisji 

Rewizyjnej. 

5. Wybór i odwołanie członków Zarządu Stowarzyszenia i członków Komisji Rewizyjnej. 

6. Zatwierdzanie wytycznych, preliminarza i sprawozdań finansowych. 

7. Nadawanie i pozbawiane członkostwa honorowego na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. 

8. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i postępowania z jego 

majątkiem. 

9. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu.  

10. Podejmowanie innych uchwał w sprawach, które nie zostały zastrzeżone dla innych władz 

Stowarzyszenia. 
 

§25 

1. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia udział biorą: Członkowie Stowarzyszenia z 

prawem wyborczym czynnym i biernym. 

2. Członkowie wspierający, honorowi oraz inne zaproszone przez Zarząd osoby z głosem 

doradczym. 
 

 

§26 
 

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje go na zewnątrz. 

2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków i wybiera spośród siebie: Prezesa Zarządu, Zastępcę 

Prezesa, Sekretarza. 

3. Członkowie Zarządu wybierani są na 5 lat. W przypadku, gdy Walne Zebranie Członków nie 

powoła nowego składu Zarządu po upływie kadencji poprzedniego Zarządu, wówczas 

dotychczasowy Zarząd sprawuje swoje funkcje do czasu powołania nowego Zarządu. 

4. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.  

5. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci. 

6. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku: 

a) złożenia rezygnacji, 

b) niewykonywania funkcji przez okres, co najmniej 12 miesięcy, 

c) braku przejawiania inicjatywy oraz pracy na rzecz osiągnięcia celów Stowarzyszenia, 
d) na wniosek co najmniej 5 innych członków Stowarzyszenia, po przegłosowaniu 

uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia przy obecności co 

najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, 

przegłosowaną zwykłą większością głosów 

 

 

§27 
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy: 

1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,. 



2. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu oraz 

uchwałami Walnego Zebrania. 

3. Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu 

Stowarzyszenia. 

4. Przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz prowadzenie ich ewidencji. 

5. Skreślanie z listy członków Stowarzyszenia . 

6. Występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania o nadanie członkostwa honorowego. 

7. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych. 

8. Zwoływanie Walnego Zebrania. 

9. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

10. Prowadzenie dokumentacji działalności Stowarzyszenia. 

11. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu 

12. Ustalanie wysokości składek członkowskich.  

13. Członkowie Zarządu , za wykonywanie czynności związanych z pełnioną funkcją, mogą 

otrzymywać wynagrodzenie. 
§28 

1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym lub 

tajnym, w obecności co najmniej połowy członków Zarządu Stowarzyszenia w tym Prezesa 

lub jego Zastępcy. 

2. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane zdalnie, w tym również za pośrednictwem 

dostępnych komunikatorów. 

3. W przypadku równowagi głosów, decydującym jest głos Prezesa Zarządu lub w przypadku 

jego nieobecności- Zastępcy Prezesa.  

 

§29 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym: Przewodniczącego, 

Wiceprzewodniczącego i Sekretarza wybieranych na pierwszym posiedzeniu. 

3. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje z chwilą odwołania lub śmierci. 

4. Odwołanie członka Komisji Rewizyjnej następuje w przypadku: 

a. złożenia rezygnacji, 

b. niewykonywania funkcji przez okres, co najmniej 12 miesięcy, 

c. braku przejawiania inicjatywy oraz pracy na rzecz osiągnięcia celów Stowarzyszenia 
 

§30 
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Stowarzyszenia ani 
pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa lub podległości służbowej. 

 
§31 

Obowiązki i prawa Komisji Rewizyjnej: 
1. Kontrola działalności Stowarzyszenia pod względem prawnym i finansowym. 
2. Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, 

określanie terminów i sposobów ich usunięcia. 
3. Przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej i 

oceny działalności Zarządu Stowarzyszenia. 
4. Zgłaszanie żądań zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia lub 

Zarządu o ile jest to uzasadnione wynikami kontroli przeprowadzonej przez Komisję 
Rewizyjną. 
 

 
 

§32 
 



1. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu 
jawnym lub tajnym, w obecności co najmniej połowy jej składu. 

2. W przypadku równowagi głosów, decydującym jest głos Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej lub w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.  

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek Komisji ma prawo 
uczestniczyć w zebraniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym. 

4. Komisja Rewizyjna podejmuje działania kontrolne z inicjatywy własnej, jak również z inicjatywy 
członków Zarządu, 1/3 ogółu członków Stowarzyszenia lub w skutek decyzji Walnego 
Zebrania Członków. 

5. Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący lub wyznaczona przez niego osoba nie 
rzadziej niż 2 razy w roku oraz na każde żądanie dwóch członków Komisji.  

 
 
 

Rozdział V 
Majątek Stowarzyszenia 

 
§33 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz środki pieniężne oraz 
fundusze stanowiące źródła finansowania. 

2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się: 
a) wpływy ze składek członkowskich, 
b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, od osób prawnych i 

fizycznych, 
c) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub będących w użytkowaniu 

Stowarzyszenia działalności statutowej, 
d) dochody z własnej działalności, 
e) dochody z działalności pożytku publicznego, 
f) dotacje i subwencje, udziały, lokaty 
 

§34 
1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Walne Zebranie. 
2. Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z zasadami 

ustalonymi przez Walne Zebranie i obowiązujące przepisy prawa. 
3. Cały dochód Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji jego zadań statutowych. 
 

 
  § 35 

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w imieniu 
Stowarzyszenia, w szczególności w sprawach majątkowych, uprawniony jest dwóch członków 
Zarządu Stowarzyszenia działających łącznie, w tym Prezes lub jego Zastępca. 
W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim 
Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej jednoosobowo, wskazany w uchwale 
tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków. 

 
 

§ 36 
 

W ramach rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia zakazuje 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, zwanych dalej "osobami bliskimi"; 

2. przekazywania 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 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 się Stowarzyszenia 

 
 

§37 
Uchwałę Statutu lub jego zmiany oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje 
Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 
połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

 
 
 

§38 
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób 
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

 

 
 

 


