STATUT
STOWARZYSZENIA EUROPA I MY
Postanowienia ogólne
§ 1.
Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Stowarzyszenie „Europa
i My”, zwane dalej w niniejszym statucie Stowarzyszeniem.
§ 2.
Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest miasto Grodzisk Mazowiecki.
§3
Stowarzyszenie działa na obszarze całej Polski, w przypadku gdy wymaga tego realizacja celów
statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, zgodnie
z obowiązującym porządkiem prawnym.
§4
Stowarzyszenie ma prawo używania oznak i pieczęci według obowiązujących przepisów, emblemat
Stowarzyszenia zatwierdza Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego.
§5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych lub międzynarodowych organizacji
o tym samym lub podobnym profilu działania.
§6
Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – oddziały, na zasadach określonych
w dalszych postanowieniach Statutu.
§7
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Przewiduje się możliwość
etatowego zatrudniania pracowników dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.
§8
Stowarzyszenie jest osobą prawną i podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń.
§9
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

II. Cele stowarzyszenia i ich realizacja
§ 10
1. Stowarzyszenie działa na rzecz ogółu społeczności.
2. Celami Stowarzyszenia są przede wszystkim:
a) działanie na rzecz rozwoju regionalnego poprzez wspieranie inicjatyw społecznych
i samorządowych,
b) działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych,
c) działania na rzecz walki z bezrobociem i patologiami społecznymi,
d) działanie na rzecz zwiększania udziału ludzi w życiu publicznym,
e) promocja i organizacja wolontariatu,
f) przyczynianie się do budowy społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie rozwoju
społeczeństwa informacyjnego,
g) inspirowanie do podejmowania działalności gospodarczej, naukowej i społecznej,
h) pomoc instytucjom, firmom oraz innym podmiotom w absorpcji funduszy pomocowych,
i) propagowanie idei zjednoczonej Europy,
j) włączenie młodzieży w kształtowanie wartości europejskich,
k) poznanie prawa, zasad i wszystkich aspektów działania Unii Europejskiej,
l) upowszechnienie kultury, obyczajów i tradycji narodowych narodów Europy,
m) działalność na rzecz integracji młodzieży Europy,
n) współtworzenie wizerunku Polski za granicą i przełamywanie stereotypów narodowych,
o) krzewienie turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku,
p) promocja ekologii i ochrony środowiska
§ 11
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a) tworzenie, prowadzenie i wspieranie projektów i placówek pomocnych do realizacji w/w
celów,
b) podejmowanie inicjatyw ogólnospołecznych na rzecz pozytywnych zmian i rozwoju
społeczeństwa,
c) organizowanie spotkań, seminariów oraz innych form poszerzania wiedzy służących realizacji
celów Stowarzyszenia,
d) aktywne uczestnictwo w życiu publicznym RP, we współpracy z organizacjami realizującymi
zbliżone cele,
e) prowadzenie działalności
wydawniczej, szkoleniowej, informacyjnej, konsultingowej i
promocyjnej, zarówno w formie tradycyjnej, jak i przy użyciu elektronicznych form przekazu,
f) prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej, mającej na celu
rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności samorządowej,
administracyjnej, gospodarczej i społecznej,
g) nawiązywanie kontaktów zagranicznych oraz organizację międzynarodowej wymiany naukowej
i kulturalnej,
h) współpracę i uczestnictwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych,
i) promocję młodych, wykwalifikowanych kadr wśród instytucji i osób zainteresowanych
tworzeniem demokratycznego porządku państwa,
j) opracowywanie programów społecznych i gospodarczych,
k) inspirowanie i wspieranie inicjatyw i akcji obywatelskich, mających wpływ na rozwój
społeczności lokalnych,
l) inicjowanie i opiniowanie propozycji ustawodawczych i uchwałodawczych,
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m) szerzenie wiedzy ekologicznej oraz przyczynianie się do ochrony środowiska przyrodniczego,
n) rozwijanie innych form działalności służących realizacji celów statutowych.
III. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
§ 12
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
§ 13
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.

1.

−
−
2.

3.

§ 14
Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy o pełnej zdolności do
czynności prawnych, nie pozbawieni praw publicznych oraz cudzoziemcy mający miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jego granicami którzy:
złożą pisemną deklarację członkowską zawierającą imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce
urodzenia, miejsce zamieszkania, oświadczenie o przystąpieniu i akceptacji celów
Stowarzyszenia,
uzyskają pisemną pozytywną rekomendację dwóch członków wprowadzających.
Członkiem wspierającym może być osoba prawna, zainteresowana działalnością
Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba
prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
Decyzję o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Główny lub Zarząd
Oddziału Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.

§ 15
Członek zwyczajny Stowarzyszenia:
a) posiada bierne i czynne prawo wyborcze,
b) może wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania
Stowarzyszenia,
c) może korzystać z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w prowadzonej przez siebie
działalności,
d) posiada prawo tworzenia wewnętrznych platform programowych w postaci forum lub zespołu,
których powstanie i regulamin podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Główny Stowarzyszenia,
e) może korzystać z innych możliwości, jakie Stowarzyszenia stwarza swoim członkom.
§ 16
Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest:
a) do brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
b) do przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) do regularnego opłacania składek członkowskich,
d) troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia.
§ 17
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1. Członek wspierający z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa
określone w § 15 pkt. b, c, d, e.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach
Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 16 pkt. a, b, d..
§ 18
Członkostwo zwyczajne i wspierające ustaje na skutek:
a) rezygnacji pisemnej złożonej na ręce Zarządu Głównego Stowarzyszenia, lub Zarządu Oddziału
b) wykluczenia przez Zarząd Główny Stowarzyszenia za czyny godzące w dobre imię
Stowarzyszenia lub za działalność na jego szkodę,
c) wykluczenia przez Zarząd Główny Stowarzyszenia za prowadzenie działalności rażąco
sprzecznej ze standardami zawodowymi i etycznymi propagowanymi przez Stowarzyszenie,
d) nieusprawiedliwionego i długotrwałego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
e) nieopłacania składek członkowskich przez okres sześciu miesięcy,
f) śmierci członka Stowarzyszenia.

1.
2.
3.
4.

§ 19
Z ważnych przyczyn na wniosek członka Stowarzyszenia jego członkostwo w Stowarzyszeniu
może zostać zawieszone.
Uchwałę w sprawie zawieszenia członkostwa podejmuje Zarząd Główny w terminie jednego
miesiąca od złożenia wniosku.
W okresie zawieszenia członek nie korzysta z praw członka Stowarzyszenia oraz jest zwolniony z
obowiązku opłacania składek i uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia.
Na wniosek zainteresowanego, Zarząd Główny przywraca jego członkostwo z chwilą ustania
przyczyn zawieszenia.

§ 20
Od uchwał w sprawach członkowskich osobie zainteresowanej przysługuje prawo odwołania się do
Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
§ 21
1. Osobie fizycznej, szczególnie zasłużonej dla działalności realizowanej i propagowanej przez
Stowarzyszenie Walne Zgromadzenie mogą nadać godność członka honorowego.
2. Członkowi honorowemu przysługują te same prawa co członkom zwyczajnym Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy zwolniony jest z płacenia składek członkowskich
2. Członkostwo honorowe ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji;
b) pozbawienia tej godności przez władze Stowarzyszenia,
c) śmierci członka.
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IV. Władze Stowarzyszenia
§ 22
Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej “Walnym Zgromadzeniem”,
2. Zarząd Główny Stowarzyszenia,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 23
Władzami Oddziału Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Stowarzyszenia,
2. Zarząd Oddziału Stowarzyszenia.
§ 24
1. Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata.
2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia
stanowi inaczej.
3. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków
tych władz. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

§ 25
WALNE ZGROMADZENIE
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,
2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Główny co najmniej raz do roku, w terminie
do 30 czerwca jako zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze.
3. Walne Zgromadzenie może też być zwołane w szczególnie uzasadnionych przypadkach na
wniosek:
− Zarządu Oddziału
− Komisji Rewizyjnej
− Co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia
4. Organ zwołujący walne Zgromadzenie powinien powiadomić członków na piśmie lub w inny
skuteczny sposób o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przed tym
terminem.
5. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zgromadzenie zmieniony lub rozszerzony.
6. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do
głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę
później tego samego dnia, może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
§ 26
Walne Zgromadzenie:
a) uchwala program działania Stowarzyszenia na okres jednego roku,
b) wybiera i odwołuje Prezesa oraz na jego wniosek pozostałych członków Zarządu Głównego,
c) wybiera i odwołuje Komisję Rewizyjną,
d) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,
e) na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
f) uchwala statut i jego zmiany,
g) podejmuje uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
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h) podejmuje uchwały o wstępowaniu do organizacji międzynarodowych zrzeszających
organizacje o podobnym charakterze i o występowaniu z tych organizacji,
i) nadaje godność członka honorowego i podejmuje uchwały w sprawie pozbawienia tej
godności,
j) rozpatruje odwołania i skargi członków Stowarzyszenia,
k) podejmuje uchwały o wysokości składek członkowskich,
l) podejmuje uchwały i postanowienia w sprawach będących przedmiotem obrad.
§ 27
ZARZĄD GŁÓWNY
Zarząd Główny kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego
Zgromadzenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed
Walnym Zgromadzeniem.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

§ 28
Zarząd Główny Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne
Zgromadzenie.
Członkiem Zarządu Głównego nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Na swoim pierwszym po wyborze posiedzeniu Zarząd Główny wybiera ze swego grona, w
zależności od liczebności Zarządu, Wiceprezesa i Sekretarza, który pełni także funkcje Skarbnika
lub Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza lub dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza.
Posiedzenia Zarządu Główny odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3
miesiące.
Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) realizacja uchwał i postanowień Walnego Zgromadzenia Członków,
c) reprezentacja Stowarzyszenia na zewnątrz,
d) ustalenie terminu Walnego Zgromadzenia Członków,
e) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
f) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
g) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
h) składanie corocznych sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
i) ustalanie budżetu i sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
j) podejmowanie decyzji w sprawie nabywania lub zbywania majątku nieruchomego lub
ruchomego,
k) powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych – oddziałów, określanie zasięgu ich
działania orz siedziby,
l) koordynowanie działalności jednostek terenowych,
m) zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z
przepisami prawa, statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych.
Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia,
zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis Prezesa jednoosobowo lub
dwóch członków Zarządu Głównego łącznie.
Zarząd może ustanowić pełnomocników do prowadzenia określonych pełnomocnictwem spraw i w tym
zakresie do składania oświadczeń woli, o których mowa w ust.5.
Funkcje pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy wykonuje Prezes Zarządu Głównego.
§ 29
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KOMISJA REWIZYJNA
1. W skład Komisji wchodzić może od 3 do 5 osób.
2. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona
przewodniczącego.
§ 30
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola działalności Zarządu Głównego oraz Zarządów Oddziałów,
b) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków,
c) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
d) żądanie przedstawienia przez Skarbnika sprawozdania finansowego,
e) rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych,
f) wnioskowanie do Zarządu Głównego o wykluczenie członka ze Stowarzyszenia,
g) pełnienie funkcji rozjemczych lub mediacyjnych,
h) składanie corocznych sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
i) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o odwołanie członka Zarządu Głównego,
j) prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków w razie stwierdzenia nie wywiązania
się przez Zarząd Głównego z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania
posiedzenia Zarządu Głównego,
k) zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny
w terminie ustalonym statutem,
l) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia)
absolutorium Zarządowi Głównemu.
§ 31
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Głównego ani
Zarządu Oddziału, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu,
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje społecznie i nie mogą otrzymywać z tytułu
ich pełnienia zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia.
§ 32
Członkom Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo uczestnictwa w zebraniach Zarządu Głównego
i Zarządu Oddziału.
§ 33
W razie zmniejszenia się składu władz naczelnych Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, Zarząd
Główny zwołuje niezwłocznie Walne Zgromadzenie Członków w celu uzupełnienia składu tych
władz.
V. Jednostki Terenowe Stowarzyszenia – Oddziały i ich władze
§ 34
Na wniosek co najmniej 10 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już
członkami zwyczajnymi, Zarząd Główny powołać może Oddział Stowarzyszenia, określając jego
zasięg terytorialny i siedzibę.
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§ 35
1. Władzami Oddziału Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Stowarzyszenia,
b) Zarząd Oddziału.
2. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Stowarzyszenia może być zwyczajne lub
nadzwyczajne.

1.
2.

2.
3.
4.

5.

§ 36
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Stowarzyszenia, zwołuje Zarząd Oddziału
co najmniej raz na dwa lata.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Stowarzyszenia zwołuje Zarząd
Oddziału z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej lub co
najmniej jednej trzeciej członków oddziału.
O Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału Stowarzyszenia, Zarząd Oddziału zawiadamia co
najmniej na 7 dni przed jego terminem.
Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Stowarzyszenia uważa się za prawomocne gdy
uczestniczy w nim co najmniej połowa członków oddziału.
Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia podejmowane są zwykła
większością głosów, w głosowaniu jawnym, chyba że przyjęty zostanie wniosek o utajnieniu
głosowania.
Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia nie mogą stać w
sprzeczności ze statutem, uchwałami Walnego Zgromadzenia ani z uchwałami Zarządu
Głównego Stowarzyszenia.

§ 37
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia należy:
a) wybór Zarządu Oddziału Stowarzyszenia, w tym Prezesa Oddziału,
b) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Oddziału,
c) uchwalanie programu działania Oddziału Stowarzyszenia,
d) uchwalanie wysokości składek i opłat na rzecz Stowarzyszenia - uchwalone składki i opłaty
nie mogą być niższe niż te uchwalone przez Walne Zgromadzenie Członków i obowiązują
członków danego Oddziału.
§ 38
1. Kadencja władz Oddziału trwa 2 lata.
2. Pracami Oddziału kieruje Zarząd Oddziału Stowarzyszenia przez:
a) prowadzenie bieżącej działalności Oddziału Stowarzyszenia,
b) realizację zadań Stowarzyszenia w szczególności przez wykonywanie uchwał Walnego
Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia, Walnego Zgromadzenia Członków oraz
Zarządu Głównego,
c) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia w trybie
określonym w statucie,
d) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania nowych członków,
e) wykonywanie zaleceń Zarządu Głównego.
§ 39
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1. Zarząd Oddziału w terminie 14 dni ma obowiązek przekazania informacji Zarządowi Głównemu
o przyjęciu nowych członków.
2. Zarząd Oddziału składa sprawozdania ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków
Oddziału Stowarzyszenia i Zarządowi Głównemu.
§ 40
1. Zarząd Oddziału Stowarzyszenia składa się z trzech osób w tym z Prezesa Oddziału.
2. Prezes Oddziału reprezentuje Stowarzyszenie na obszarze terenu swego działania, wykonując
zalecenia władz naczelnych Stowarzyszenia.
§ 41
Oddział terenowy podlega kontroli i nadzorowi zgodnie z §29 - §32 Statutu.
§ 42
W szczególnie ważnych okolicznościach Zarząd Główny może podjąć uchwałę rozwiązującą
Oddział, bądź pozbawić funkcji Prezesa Oddziału lub innego członka Zarządu Oddziału.
VI. Fundusze i majątek Stowarzyszenia
§ 43
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości, fundusze, itp.
2. Majątek powstaje ze:
a) składek członkowskich,
b) darowizn, zapisów i spadków, środków pochodzących z ofiarności prywatnej, zbiórek
publicznych
c) wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochodów z własnej działalności,
dochodów z majątku Stowarzyszenia, dochodów z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
d) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu
Stowarzyszenia,
e) dotacji, subwencji, kontraktów, środków z funduszy publicznych, grantów.
3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Główny.
4. Cały dochód stowarzyszenia przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego.
5. Zabronione jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
pracownicy pozostają w związku małżeńskim 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”.
6. Zabronione jest przekazywanie 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 to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach.
7. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego 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 statutowych celów Stowarzyszenia.
8. Zabroniony jest zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
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VII. Rozwiązanie stowarzyszenia

1.
2.
3.
4.
5.

§ 44
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa
sposób przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
Majątek Stowarzyszenia po rozwiązaniu, może być przekazany jedynie na rzecz innej organizacji
o podobnym charakterze i zbliżonych celach.
Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu Głównego.
W razie rozwiązania Stowarzyszenia przez sąd, wyznacza on likwidatora.
Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia
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