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Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§1
Stowarzyszenie SURSUM CORDA, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, posiada osobowość prawną.
Stowarzyszenie działa zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach
(Dz.U. z dnia 10 kwietnia 1989r., wraz z późn. zm.), Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz niniejszym Statutem.
§2
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
(skreślony)
§3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów
statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym
porządkiem prawnym.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Nowy Sącz.
§4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze
działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
Stowarzyszenie może tworzyć i przystępować do związków Stowarzyszeń, celem realizacji zadań statutowych.
Stowarzyszenie współpracuje jako równoprawny partner z innymi organizacjami o podobnych założeniach
programowych.
§5
Stowarzyszenie może posługiwać się emblematem wyróżniającym je wśród innych organizacji.
Stowarzyszenie może używać własnej pieczęci.
Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby działania
§1
Celem Stowarzyszenia jest realizacja zadań publicznych w zakresie:
a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych
rodzin i osób;
b) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
c) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
d) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
e) działalności charytatywnej;
f) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
g) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
h) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
i) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej;
j) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
k) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
l) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
m) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
n) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
o) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie
nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
p) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
q) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
r) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
s) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
t) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
u) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
v) turystyki i krajoznawstwa;
w) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
x) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
y) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających
rozwój demokracji;
z) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
aa) ratownictwa i ochrony ludności;
bb) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
cc) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
dd) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
ee) promocji i organizacji wolontariatu;
ff) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
gg) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
hh) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
ii) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
jj) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
kk) działalności na rzecz organizacji pozarządowych.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele na rzecz ogółu społeczności, zwłaszcza zaś na rzecz dzieci i młodzieży.
§2
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Stowarzyszenie realizuje swój cel wszystkimi prawnie dostępnymi środkami, a szczególnie przez:
a) organizowanie i prowadzenie działalności wychowawczej, resocjalizacyjnej i postpenitencjarnej;
b) udzielanie wsparcia finansowego, materialnego, psychologicznego i duchowego;
c) zapobieganie powstawaniu lub rozprzestrzenianiu się trudnych sytuacji życiowych oraz pomoc osobom już
znajdującym się w takich sytuacjach, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar przemocy;
d) prowadzenie diagnostyki, poradnictwa i pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz mediacji;
e) pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach oraz w wyniku błędów lekarskich;
f) inicjowanie, realizowanie oraz koordynowanie form opieki, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży;
g) prowadzenie punktów porad prawnych, edukacji prawnej i działań podnoszących świadomość prawną;
h) realizowanie programów terapeutycznych, profilaktycznych i wychowawczych;
i) krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających;
j) prowadzenie kampanii społecznych;
k) prowadzenie zbiórek publicznych na cele społecznie użyteczne;
l) prowadzenie edukacji i działań rozwijających postawy patriotyczne;
m) prowadzenie ośrodków i punków konsultacyjnych dla cudzoziemców;
n) naukę języka polskiego dla cudzoziemców;
o) działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
p) działalność fizjoterapeutyczną;
q) prowadzenie ośrodków opiekuńczych, leczniczych, paliatywnych, rehabilitacyjnych oraz hospicjów;
r) upowszechnianie i zwiększanie dostępności do opieki medycznej;
s) ochronę praw pacjentów;
t) działania na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez prowadzenie ośrodków dla osób
niepełnosprawnych, prowadzenie rehabilitacji i programów zwiększających dostępność do leczenie i rehabilitacji
osób chorych i niepełnosprawnych, promowanie i wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych;
u) prowadzenie działań przygotowujących do podjęcia aktywności zawodowej oraz zwiększających i podtrzymujących
aktywność zawodową;
v) prowadzenie działań na rzecz równości płci i przeciwdziałaniu mowie nienawiści;
w) prowadzenie programów rozwijających aktywność seniorów, grup samopomocowych oraz edukacji osób starszych,
w tym programów rozwijających współpracę międzypokoleniową;
x) prowadzenie ośrodków wsparcia i opieki senioralnej, a także organizowanie czasu dla osób starszych;
y) ochronę praw osób starszych;
z) współpracę z sektorem biznesu na rzecz rozwoju gospodarczego, świadomości ekonomicznej, wspierania
przedsiębiorczości, a zwłaszcza rozwijania lokalnej wspólnoty gospodarczej;
aa) rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego;
bb) podnoszenie aktywności społecznej i gospodarczej wspólnot i społeczności lokalnych;
cc) prowadzenie niepublicznych placówek, o których mowa w obowiązujących przepisach oświatowych;
dd) animowanie i wspieranie form edukacji pozaformalnej oraz prowadzenie programów stypendialnych, szkoleń;
ee) organizowanie i udzielanie pomocy w zapewnianiu wypoczynku dzieciom i młodzieży;
ff) aktywne formy spędzania czasu wolnego, animowanie zajęć angażujących różne pokolenia;
gg) prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, wydawniczej, naukowej i badawczej;
hh) organizowanie i prowadzenie działalności sportowej i ruchowej;
ii) prowadzenia działalności na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej;
jj) prowadzenie i rozwijanie działalności turystycznej i krajoznawczej;
kk) prowadzenie działań wspierających porządek i bezpieczeństwo publiczne;
ll) rozwijanie i utrwalanie aktywności obywatelskiej, solidarności społecznej oraz demokracji partycypacyjnej;
mm)prowadzenie punktów nieodpłatnego poradnictwa i edukacji obywatelskiej;
nn) rozwijanie i wspieranie ratownictwa oraz ochrony ludności,
oo) prowadzenie działań z zakresu pomocy humanitarnej;
pp) prowadzenie programów edukacji konsumenckiej oraz poradnictwa dla konsumentów;
qq) inicjowanie i rozwijanie współpracy międzynarodowej;
rr) prowadzenie jednostek i działań promujących ideę wolontariatu oraz przyczyniających się do rozwoju wolontariatu;
ss) wspieranie Polonii i Polaków za granicą, zwłaszcza poprzez wymianę doświadczeń, edukację, organizowanie
wsparcia materialnego oraz działań repatriacyjnych i wizyt w Polsce;
tt) promowanie walorów i doświadczeń Polski za granicą;
uu) wszelkie formy wspierania rodzin, macierzyństwa, rodzicielstwa, w szczególności zaś łagodzenie niedostatków
wychowawczych w rodzinie i ochrony praw dziecka od samego poczęcia;
vv) niesienie pomocy i wsparcia, celem readaptacji osób uwikłanych w alkoholizm, narkomanię, nikotynizm,
niedostosowanym społecznie, ubogim, bezrobotnym, opuszczającym ośrodki opiekuńczo-wychowawcze,
resocjalizacyjne, karne, etc.;
ww) udzielanie wsparcia merytorycznego i finansowego organizacjom pozarządowym, w tym w formie dotacji, darowizn
i pożyczek;
xx) świadczenie usług promocyjnych;
yy) współpracę i wymianę doświadczeń z innymi stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami, placówkami naukowobadawczymi, mediami w kraju i za granicą.
§3
Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego.
Stowarzyszenie ma prawo zatrudniać pracowników.
Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód w całości jest przeznaczony na realizację
celów statutowych.
§4
Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je osobom fizycznym, osobom prawnym,
instytucjom oraz organizacjom społecznym, zasłużonym dla celów realizowanych przez Stowarzyszenie lub dla samego
Stowarzyszenia.
Ustanawianie wyróżnień i odznak, o których mowa w ust. 1, oraz ich nadawanie należy do kompetencji Zarządu
Stowarzyszenia.
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Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia
§1
1.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych;
b) członków wspierających;
c) członków honorowych.

§2
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§3
Członek zwyczajny
1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie
pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
2. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji. Treść deklaracji
członkowskiej ustala Zarząd Stowarzyszenia.
1.

3.

Członek zwyczajny ma prawo do:
a) wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia;
b) uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu;
c) zgłaszania wniosków w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia;
d) udziału w pracach Stowarzyszenia;
e) korzystania z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności;
f) (skreślony)
4. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a) realizacji celów Stowarzyszenia;
b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
c) przestrzegania etyki własnego zawodu;
d) regularnego opłacania składek członkowskich.
§4
Członek wspierający
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, uznająca cele Stowarzyszenia, która
chce wspomagać jego działalność statutową.
2. Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie podpisanej
deklaracji.
3. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział, lub czynić to za pośrednictwem swojego
przedstawiciela, w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące
podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania
ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.
§5
Członek honorowy
1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w
inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.
2. Nadanie godności członka honorowego następuje na drodze uchwały podejmowanej przez Zarząd.
3. Członek honorowy posiada prawa określone w rozdz. III, § 3, ust. 3, pkt. c – e.
4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia w kwestii członków
honorowych.
5. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
§6
Ustanie członkostwa
1. Ustanie członkostwa następuje w wyniku uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu członka.
2. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
b) stwierdzenia nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres pół roku;
c) śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej będącej członkiem Stowarzyszenia.
3. Wykluczenie członka następuje w wyniku:
a) działania na szkodę Stowarzyszenia;
b) naruszania postanowień Statutu, regulaminów, etyki zawodowej oraz uchwał władz Stowarzyszenia;
c) prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw
publicznych;
d) popełnienia czynu hańbiącego.
4. Zarząd obowiązany jest zawiadomić członka o przyczynach ustania jego członkostwa w Stowarzyszeniu.
5. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od daty
doręczenia stosownej uchwały, z wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 3, pkt. c. Komisja Rewizyjna rozpatruje odwołanie
w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Komisji Rewizyjnej jest ostateczne.
6. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio postępowanie określone w ust. 5.

1.

1.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna
§1

Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia;
b) Zarząd Stowarzyszenia;
c) Komisja Rewizyjna.

§2
Kadencja władz Stowarzyszenia, o których mowa w §1, ust. 1, pkt. b-c trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w
głosowaniu tajnym, na poniższych zasadach:
a) Wybór następuje zwykłą większością głosów członków zwyczajnych.
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b) Spośród osób kandydujących do Zarządu wybiera się kolejno: prezesa, wiceprezesai członka Zarządu, zaś spośród
osób kandydujących do Komisji Rewizyjnej wybiera się kolejno: przewodniczącego i sekretarza Komisji Rewizyjnej.
c) Podliczenia oddanych głosów dokonuje wybrana wcześniej dwuosobowa komisja skrutacyjna, w skład której nie
mogą wchodzić osoby kandydujące.
2. Poszczególni członkowie władz Stowarzyszenia mogą powtórnie pełnić powierzone im funkcje, bądź ponownie
kandydować do władz Stowarzyszenia.
§3
1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej
połowy ogólnej liczby członków tych władz.
2. Jeżeli w pierwszym terminie posiedzenia Walnego Zgromadzenia nie uczestniczy co najmniej połowa liczby ich
członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia, które może nastąpić najwcześniej pół godziny po pierwszym,
uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych.
2a. W przypadku równomiernego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się do uchwał dotyczących zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.
§4
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
1. Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co pięć lat jako sprawozdawczowyborcze.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy;
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej;
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie do trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i
obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
5. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków
Stowarzyszenia pisemnie lub za pomocą środków komunikacji na odległość, co najmniej na 14 dni przed planowanym
terminem.
6. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
a) uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia;
b) powoływanie i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia , o których mowa w §1, ust.1 pkt. b-c;
c) uchwalanie ogólnych kierunków działania Stowarzyszenia;
d) ustalanie wysokości składek członkowskich;
e) (skreślony)
f) rozpatrywanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, o których mowa w §1, ust.1 pkt. b-c oraz decydowanie o
absolutorium dla ustępującego Zarządu;
g) rozpatrywanie wniosków i postulatów wniesionych przez członków Stowarzyszenia;
h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
i) rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia;
j) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia.
§5
Zarząd
1. Zarząd sprawuje władzę w Stowarzyszeniu w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.
2. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa i członka zarządu.
3. Członkowie Zarządu nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez dowolnego członka Zarządu w miarę potrzeby.
5. Do zadań Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, w tym w szczególności:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
b) dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia;
c) zwoływanie Walnych Zgromadzeń;
d) (skreślony)
e) przyjmowanie, skreślanie oraz wykluczanie członków Stowarzyszenia;
f) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia;
g) sporządzanie sprawozdań z działalności.
6. Zarząd może, w wymagających tego sytuacjach, powołać swego pełnomocnika. Pełnomocnik Zarządu reprezentuje
Stowarzyszenie w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa.
7. Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli wystarczy podpis jednego członka Zarządu
8. Każdy członek Zarządu może wykonać czynność nagłą, jeżeli brak wykonania takiej czynności spowodowałby znaczną
stratę dla Stowarzyszenia.
9. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu, jest on zobowiązany do uzupełnienia składu, jeżeli wakaty nie
stanowią więcej niż jeden członek Zarządu. W przypadku wakatów większych niż jeden członek Zarządu, do
uzupełnienia jego składu obowiązana jest Walne Zgromadzenie.
10. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał, w szczególności w sprawach dotyczących:
a) zaciągania zobowiązań finansowych powyżej kwoty 50 tys. zł,
b) zatrudniania osób na umowę o pracę,
c) form realizacji celów statutowych organizacji.
11. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§6
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch członków, spośród których wybiera się przewodniczącego oraz sekretarza.
2. Komisja Rewizyjna obraduje w pełnym składzie.
3. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a jej członkowie:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe;
c) nie mogą pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji.
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Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień;
c) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu dotyczących członkostwa w Stowarzyszeniu;
d) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
e) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w
przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu;
f) wybór niezależnego biegłego rewidenta do badań sprawozdań Stowarzyszenia.
W przypadku wakatu w Komisji Rewizyjnej, do uzupełnienia jej składu zobowiązane jest Walne Zgromadzenie.

Rozdział V
Majątek stowarzyszenia
§1

Majątek Stowarzyszenia stanowią:
a) składki członków Stowarzyszenia;
b) dotacje, darowizny, spadki i zapisy;
c) wpływy z działalności statutowej;
d) dochody z majątku Stowarzyszenia;
e) wpływy z ofiarności publicznej;
f) dochody z działalności gospodarczej i dywidendy.
(skreślony)
Stowarzyszenie odpowiada całym swym majątkiem za zobowiązania zaciągnięte przez jego organy.
Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania 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, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
b) przekazywania 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;
c) 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 ze statutowego
celu Stowarzyszenia;
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego
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 Stowarzyszenia
§1
Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia większością
2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§2
W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi
likwidację Stowarzyszenia i zdecyduje o konkretnym przeznaczeniu majątku, z zastrzeżeniem, iż musi on być przypisany
na cele związane z dotychczasowymi, bądź pokrewnymi działaniami prowadzonymi przez Stowarzyszenie.
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