Statut Stowarzyszenia Edukacja pod Ýaglami

Rozdziaù I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie o nazwie Edukacja pod Ýaglami zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorz¹dnym, trwaùym
zrzeszeniem o celach niezarobkowych maj¹cym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i dziaùañ sprzyjaj¹cych morskiemu
wychowaniu mùodzie¿y, rozwijaniu inicjatyw i ambicji mùodzie¿y, ksztaùtowaniu charakterów poprzez pracê zespoùow¹ na jachcie
lub ¿aglowcu, upowszechnianie wiedzy o œwiecie i kulturach innych regionów, a tak¿e przyczynianie siê do realizacji programów
edukacyjnych i szkolnych podczas rejsów na jachtach i statkach ¿aglowych oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych
i jednostek organizacyjnych, które podejmuj¹ takie dziaùania.
Stowarzyszenie „Edukacja pod Ýaglami” zwane dalej „Stowarzyszeniem” dziaùa na podstawie przepisów ustawy Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z póên. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytuùu posiada osobowoœã prawn¹.

§2
Stowarzyszenie swoim dziaùaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla wùaœciwego realizowania swych celów
Stowarzyszenie mo¿e prowadziã dziaùalnoœã poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§3
Siedzib¹ Stowarzyszenia jest Warszawa.

§4
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§5
Stowarzyszenie opiera swoj¹ dziaùalnoœã na pracy spoùecznej czùonków oraz wolontariuszy, z którymi zawiera pisemne porozumienia.
Do prowadzenia swych spraw mo¿e zatrudniaã pracowników.

§6
Stowarzyszenie mo¿e u¿ywaã odznak i pieczêci na zasadach okreœlonych w przepisach szczegóùowych.

§7
1.

Stowarzyszenie mo¿e byã czùonkiem krajowych i miêdzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym celu dziaùania.

2.

O przyst¹pieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, b¹dê wyst¹pieniu z nich decyduje Walne Zebranie Czùonków wiêkszoœci¹
kwalifikowan¹, co najmniej 2/3 gùosów zwyczajnych bior¹cych udziaù w Walnym Zebraniu Czùonków.

Rozdziaù II
Cele i sposoby dziaùania
§8
1.

2.

Do celów Stowarzyszenia nale¿¹:
1.

edukacja i wychowanie dzieci i mùodzie¿y,

2.

upowszechnianie kultury morskiej i polskich tradycji morskich,

3.

organizacja wypraw podró¿niczych dla dzieci i mùodzie¿y,

4.

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

5.

dziaùanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i wspóùpracy miêdzy spoùeczeñstwami;

6.

promocja i organizacja wolontariatu,

7.

dziaùanie na rzecz osób niepeùnosprawnych i mùodzie¿y defaworyzowanej.

Cele statutowe nr 1 i nr 3 i nr 7 Stowarzyszenie mo¿e œwiadczyã odpùatnie jako odpùatn¹ dziaùalnoœã po¿ytku publicznego w
rozumieniu ustawy o dziaùalnoœci po¿ytku publicznego i wolontariacie.
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§9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1.

wspóùpracê i udziaù w realizacji programów PZÝ i innych organizacji w kraju i za granic¹ zainteresowanych dziaùalnoœci¹
Stowarzyszenia,

2.

organizacjê rejsów, m.in. „Szkóù pod Ýaglami”,

3.

przygotowywanie zaùóg szkolnych i kadry pedagogicznej do realizacji „Szkóù pod Ýaglami”,

4.

organizowanie kursów na stopnie ¿eglarskie i kursów uzupeùniaj¹cych wiedzê i umiejêtnoœci ¿eglarskie,

5.

pozyskiwanie œrodków na realizacjê rejsów oraz budowê floty jachtów i ¿aglowców,

6.

organizowanie wystaw, pokazów, odczytów, sympozjów i seminariów,

7.

integracjê osób niepeùnosprawnych w spoùeczeñstwie.

Rozdziaù III
Czùonkowie, ich prawa i obowi¹zki
§ 10
1.

Czùonkami Stowarzyszenia mog¹ byã osoby fizyczne i prawne.

2.

Osoba prawna mo¿e byã jedynie wspieraj¹cym czùonkiem Stowarzyszenia.

§ 11
Czùonkowie Stowarzyszenia dziel¹ siê na:
1.

czùonków zwyczajnych,

2.

czùonków wspieraj¹cych,

3.

czùonków honorowych.

1.

Czùonkiem zwyczajnym mo¿e byã osoba fizyczna posiadaj¹ca peùn¹ zdolnoœã do czynnoœci prawnych i nie pozbawiona praw

§ 12
publicznych, akceptuj¹ca statutowe cele Stowarzyszenia z zastrze¿eniem art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z póên. zm.).
2.

Czùonkiem wspieraj¹cym mo¿e byã osoba fizyczna lub prawna zainteresowana dziaùalnoœci¹ Stowarzyszenia, która zadeklarowaùa
na jego rzecz pomoc finansow¹ lub rzeczow¹. Osoba prawna dziaùa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3.

Czùonkiem honorowym mo¿e byã osoba fizyczna, która wniosùa wybitny wkùad w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny
sposób wniosùa zasùugi dla Stowarzyszenia.

4.

Czùonków zwyczajnych i wspieraj¹cych przyjmuje w drodze uchwaùy Walne Zebranie Czùonków, na podstawie pisemnej deklaracji
i rekomendacji 2 czùonków wprowadzaj¹cych.

5.

Nadanie godnoœci czùonka honorowego nastêpuje przez Walne Zebranie Czùonków, na wniosek Zarz¹du.

1.

Czùonek zwyczajny ma prawo do:

§ 13
1)

czynnego i biernego prawa wyborczego do wùadz Stowarzyszenia,

2)

uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, szkoleniach, rejsach itp. organizowanych przez wùadze
Stowarzyszenia,

3)

zgùaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem wùadz Stowarzyszenia,

4)

korzystania z urz¹dzeñ, œwiadczeñ i pomocy Stowarzyszenia,

5)

noszenia odznaki organizacyjnej,

6)

zaskar¿ania, do Walnego Zebrania Czùonków, uchwaùy Zarz¹du Stowarzyszenia o skreœleniu z listy czùonków lub orzeczenia
S¹du Kole¿eñskiego o wykluczeniu ze Stowarzyszenia itd.

2.

Czùonek zwyczajny jest obowi¹zany do:
1)

aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,

2)

przestrzegania statutu, regulaminów i uchwaù wùadz Stowarzyszenia,

3)

przestrzegania zasad etycznych,

4)

regularnego opùacania skùadek i innych œwiadczeñ obowi¹zuj¹cych w Stowarzyszeniu.
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§ 14
1.

Czùonek wspieraj¹cy i honorowy, z wyj¹tkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa okreœlone w § 13 ust. 1 pkt.
2-4.

2.

Czùonek wspieraj¹cy i honorowy ma prawo braã udziaù – z gùosem doradczym – w statutowych wùadzach Stowarzyszenia.

3.

Czùonek wspieraj¹cy jest obowi¹zany do regularnego wywi¹zywania siê z deklarowanych œwiadczeñ oraz przestrzegania statutu,
regulaminów i uchwaù wùadz Stowarzyszenia.

4.

Czùonek honorowy zwolniony jest z opùacania skùadek czùonkowskich.

1.

Czùonkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

§ 15
1)

dobrowolnej rezygnacji z przynale¿noœci do Stowarzyszenia, zgùoszonej na piœmie Zarz¹dowi, po uprzednim uregulowaniu
skùadek czùonkowskich i innych zobowi¹zañ,

2)

œmierci czùonka lub utraty osobowoœci prawnej przez czùonka wspieraj¹cego,

3)

skreœlenia z listy czùonków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opùat¹ skùadek czùonkowskich lub innych
zobowi¹zañ, przez okres przekraczaj¹cy 12 miesiêcy,

4)

wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia S¹du Kole¿eñskiego, w przypadku stwierdzenia
ra¿¹cego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowieñ, uchwaù i regulaminów, zasad etyki,

5)

wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia s¹du powszechnego, orzekaj¹cego karê dodatkow¹ w postaci pozbawienia
praw publicznych,

6)
2.

pozbawienia czùonkostwa honorowego, w wyniku uchwaùy wùadzy Stowarzyszenia, która czùonkostwo nadaùa.

W przypadku okreœlonym w ust. 1 pkt. 3 orzeka Walne Zebranie Czùonków, a w przypadkach okreœlonych w ust. 1 pkt. 4 i 5 S¹d
Kole¿eñski, które zobowi¹zane

s¹ zawiadomiã

czùonka o skreœleniu lub wykluczeniu,

podaj¹c

przyczyny skreœlenia

lub wykluczenia, wskazuj¹c na prawo wniesienia odwoùania do s¹du wy¿szego szczebla lub Walnego Zebrania Czùonków,
w terminie 30 dni od daty dorêczenia stosownej uchwaùy lub orzeczenia.
3.

Do osób, którym odmówiono prawa czùonkostwa, stosuje siê odpowiednio zasady okreœlone w ust. 2.

Rozdziaù IV
Struktura organizacyjna
§ 16
1.

2.

Wùadzami Stowarzyszenia s¹:
1)

Walne Zebranie Czùonków,

2)

Zarz¹d,

3)

Komisja Rewizyjna,

4)

S¹d Kole¿eñski.

W przypadku, gdy liczba czùonków przekroczy 60 osób, Walne Zebranie Czùonków zostaje zast¹pione Walnym Zgromadzeniem
Delegatów, wybranych w proporcji okreœlonej uchwaù¹ Walnego Zebrania Czùonków. Mandat delegata trwa do czasu nowych
wyborów.

3.

Szczegóùowy tryb wyboru delegatów okreœli regulamin.

1.

Kadencja wszystkich wùadz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa siê w gùosowaniu tajnym, bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹

§ 17
gùosów. Wybór wùadz nastêpuje spoœród nieograniczonej liczby kandydatów.
2.

Uchwaùy wùadz Stowarzyszenia, je¿eli statut nie stanowi inaczej, podejmowane s¹ w gùosowaniu jawnym, zwykù¹ wiêkszoœci¹
gùosów, przy obecnoœci co najmniej poùowy ogólnej liczby uprawnionych czùonków (kworum). Zgromadzeni mog¹ uchwaliã
gùosowanie tajne. Je¿eli zostanie postawiony wniosek o gùosowanie tajne, zgromadzeni maj¹ obowi¹zek gùosowaã w sposób tajny.

§ 18
1.

W przypadku ust¹pienia, wykluczenia lub œmierci czùonka wùadz stowarzyszenia w trakcie kadencji, skùad osobowy tych wùadz jest
uzupeùniany spoœród nie wybranych kandydatów, wedùug kolejnoœci uzyskanych gùosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób
czùonków wùadz nie mo¿e przekroczyã 1/3 liczby czùonków pochodz¹cych z wyborów.

2.

W przypadku opisanym w pkt. 1, gdy skùadu wùadz nie mo¿na uzupeùniã z powodu wyczerpania listy kandydatów, nowego czùonka
wùadz, peùni¹cego funkcjê do koñca trwaj¹cej kadencji, wybiera w wyborach uzupeùniaj¹cych Walne Zebranie Czùonków.
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3.

Wyù¹cznie w szczególnych przypadkach, gdy ust¹pienie, wykluczenie lub œmierã czùonka Zarz¹du pozbawia stowarzyszenie
zdolnoœci do podejmowania oœwiadczeñ woli, pism i dokumentów (§36 pkt. 1 i 2), skùad osobowy mo¿e zostaã uzupeùniony
spoœród czùonków stowarzyszenia w drodze uchwaùy Zarz¹du.

Walne Zebranie Czùonków
§ 19
1.

Walne Zebranie Czùonków jest najwy¿sz¹ wùadz¹ Stowarzyszenia.

2.

W Walnym Zebraniu Czùonków bior¹ udziaù:

3.

1)

z gùosem stanowi¹cym – czùonkowie zwyczajni,

2)

z gùosem doradczym – czùonkowie wspieraj¹cy, honorowi i zaproszeni goœcie.

O miejscu, terminie i porz¹dku obrad Zarz¹d powiadamia czùonków co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania
Czùonków.

4.

Uchwaùy Walnego Zebrania Czùonków zapadaj¹ w sposób okreœlony w § 17 ust. 2. W przypadku braku kworum, Prezes, po
konsultacji z Prezydium, wyznacza w tym samym dniu, bez wzglêdu na liczbê osób uprawnionych do gùosowania, kolejne
gùosowanie nad podjêciem uchwaùy.
§ 20

1.

Walne Zebranie Czùonków mo¿e byã zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.

Sprawozdawcze Walne Zebranie Czùonków zwoùuje siê raz w roku, sprawozdawczo-wyborcze w terminie okreœlonym w § 17 ust.
1.

3.

Walne Zebranie Czùonków obraduje wedùug uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4.

Obradami Walnego Zebrania Czùonków kieruje Prezydium w skùadzie: przewodnicz¹cy, zastêpca, sekretarz.

5.

Czùonek ustêpuj¹cych wùadz nie mo¿e wejœã w skùad Prezydium Walnego Zebrania Czùonków i powoùanych na nim komisji.

6.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Czùonków mo¿e odbywaã siê w ka¿dym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

7.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Czùonków zwoùuje Zarz¹d:

8.

1)

z wùasnej inicjatywy,

2)

na ¿¹danie Komisji Rewizyjnej.

W przypadkach okreœlonych w ust. 7 pkt. 2 Nadzwyczajne Walne Zebranie Czùonków winno byã zwoùane nie póêniej ni¿ w ci¹gu 30
dni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku (¿¹dania) Zarz¹dowi.

9.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Czùonków obraduje wyù¹cznie nad sprawami, dla których zostaùo zwoùane.

§ 21
Do kompetencji Walnego Zebrania Czùonków w szczególnoœci nale¿y:
1.

okreœlanie gùównych kierunków dziaùania Stowarzyszenia,

2.

uchwalanie statutu i jego zmian,

3.

uchwalanie regulaminów wùadz Stowarzyszenia,

4.

uchwalanie bud¿etu,

5.

wybór i odwoùywanie czùonków wùadz Stowarzyszenia,

6.

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdañ wùadz Stowarzyszenia,

7.

ustalanie wysokoœci skùadek czùonkowskich oraz innych œwiadczeñ, ulg i zwolnieñ od tych skùadek lub œwiadczeñ,

8.

rozpatrywanie wniosków i postulatów zgùoszonych przez czùonków Stowarzyszenia lub jego wùadze,

9.

rozpatrywanie odwoùañ w sprawach czùonkowskich, od uchwaù Zarz¹du oraz orzeczeñ S¹du Kole¿eñskiego,

10. podejmowanie uchwaù o przynale¿noœci do innych organizacji,
11. nadawanie i pozbawianie godnoœci czùonka honorowego,
12. podejmowanie uchwaùy o rozwi¹zaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego maj¹tku,
13. podejmowanie uchwaù w sprawach czùonkowskich (przyjmowanie, skreœlanie),
14. podejmowanie uchwaù w innych sprawach wniesionych pod obrady.

Zarz¹d
§ 22
1.

Zarz¹d kieruje caùoksztaùtem dziaùalnoœci Stowarzyszenia, zgodnie z uchwaùami Walnego Zebrania Czùonków, reprezentuje je
na zewn¹trz i ponosi odpowiedzialnoœã przed Walnym Zebraniem Czùonków.

2.

Zarz¹d skùada siê z 5-15 czùonków, w tym: prezesa, 1-2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Je¿eli Zarz¹d liczy powy¿ej 9
czùonków, mo¿e ze swego grona powoùaã Prezydium. W skùad Prezydium wchodz¹: prezes, wiceprezesi, sekretarz, skarbnik.
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3.

Prezydium kieruje dziaùalnoœci¹ Stowarzyszenia w okresie miêdzy posiedzeniami Zarz¹du. Zakres kompetencji Prezydium okreœla
Zarz¹d.

4.

Zasady dziaùania Zarz¹du i jego Prezydium ustala regulamin uchwalany przez Zarz¹d.

5.

Posiedzenia Zarz¹du odbywaj¹ siê w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ 2 razy w roku.

§ 23
Do zakresu dziaùania Zarz¹du nale¿y:
1.

realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwaù Walnego Zebrania Czùonków,

2.

okreœlanie szczegóùowych kierunków dziaùania,

3.

ustalanie bud¿etu i preliminarzy,

4.

sprawowanie zarz¹du nad maj¹tkiem Stowarzyszenia,

5.

uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

6.

podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia maj¹tku nieruchomego i ruchomego,

7.

powoùywanie komisji, zespoùów oraz okreœlanie ich zadañ,

8.

zwoùywanie Walnego Zebrania Czùonków,

9.

prowadzenie dokumentacji czùonkowskiej,

10. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godnoœci czùonka honorowego Stowarzyszenia,
11. skùadanie sprawozdañ ze swej dziaùalnoœci na Walnym Zebraniu Czùonków.

Komisja Rewizyjna
§ 24
1.

Komisja Rewizyjna jest wùadz¹ Stowarzyszenia powoùan¹ do sprawowania kontroli nad jego dziaùalnoœci¹.

2.

Komisja Rewizyjna skùada siê z 3-5 czùonków, w tym: przewodnicz¹cego, jego zastêpcy oraz sekretarza.

§ 25
Do zakresu dziaùania Komisji Rewizyjnej nale¿y:
1.

kontrolowanie dziaùalnoœci Stowarzyszenia,

2.

wystêpowanie do Zarz¹du z wnioskami wynikaj¹cymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,

3.

prawo ¿¹dania zwoùania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Czùonków w razie stwierdzenia niewywi¹zywania siê przez Zarz¹d
z jego statutowych obowi¹zków, a tak¿e prawo ¿¹dania zwoùania posiedzenia Zarz¹du,

4.

zwoùanie Walnego Zebrania Czùonków, w razie nie zwoùania go przez Zarz¹d w terminie lub trybie ustalonym statutem,

5.

skùadanie na Walnym Zebraniu Czùonków wniosków o udzielenie (lub odmowê udzielenia) absolutorium wùadzom Stowarzyszenia,

6.

skùadanie sprawozdañ ze swej dziaùalnoœci na Walnym Zebraniu Czùonków.

1.

Czùonkowie Komisji rewizyjnej maj¹ prawo braã udziaù, z gùosem doradczym, w posiedzeniach Zarz¹du i jego Prezydium.

§ 26
Czùonkowie Komisji Rewizyjnej nie mog¹ peùniã innych funkcji we wùadzach Stowarzyszenia.
2.

Komisja Rewizyjna dziaùa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tê wùadzê.

§ 27
W przypadkach okreœlonych w § 25 pkt. 3 i 4 Walne Zebranie Czùonków winno byã zwoùane w terminie nie dùu¿szym ni¿ 30 dni od daty
zgùoszenia ¿¹dania, a zebranie (posiedzenie) Zarz¹du nie póêniej ni¿ w terminie 14 dni od daty zgùoszenia ¿¹dania.
§ 27a
Komisja rewizyjna w celu wykonania swych zadañ kontrolnych jest uprawniona do:
1.

¿¹dania od Zarz¹du przedstawienia wszelkich dokumentów dotycz¹cych dziaùalnoœci Stowarzyszenia,

2.

¿¹dania od czùonków Zarz¹du zùo¿enia pisemnych lub ustnych wyjaœnieñ.

§27b
Nie mo¿na ù¹czyã czùonkostwa w Komisji Rewizyjnej z peùnieniem funkcji w Zarz¹dzie lub ze stosunkiem pracy w Stowarzyszeniu.
Czùonkowie Komisji Rewizyjnej nie mog¹:
1.

pozostawaã w stosunku pokrewieñstwa, powinowactwa lub podlegùoœci z tytuùu zatrudnienia z czùonkami Zarz¹du,

2.

byã skazani prawomocnym wyrokiem za przestêpstwo z winy umyœlnej,
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S¹d Kole¿eñski
§ 28
1.

S¹d Kole¿eñski skùada siê z 3 – 5 czùonków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybieraj¹ ze swego grona przewodnicz¹cego,
wiceprzewodnicz¹cego i sekretarza.

2.

Czùonkowie Sadu Kole¿eñskiego nie mog¹ peùniã funkcji w innych wùadzach Stowarzyszenia.

§ 29
1.

S¹d Kole¿eñski orzeka w skùadzie co najmniej trzyosobowym.

2.

Zespoùowi rozpoznaj¹cemu sprawy przewodniczy przewodnicz¹cy S¹du Kole¿eñskiego lub jego zastêpca.

3.

Postêpowanie przed S¹dem Kole¿eñskim toczy siê na zasadzie równoœci stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony,
a tak¿e odwoùania siê do Walnego Zebrania Czùonków.

§ 30
Do zakresu dziaùania S¹du Kole¿eñskiego nale¿y:
1.

rozpoznawanie spraw zwi¹zanych z naruszeniem przez czùonków postanowieñ statutu,

2.

rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiêdzy czùonkami a wùadzami Stowarzyszenia,

3.

skùadanie sprawozdañ ze swojej dziaùalnoœci na Walnym Zebraniu Czùonków,

4.

orzekanie w kwestiach zgodnoœci wewnêtrznych przepisów i decyzji wùadz Stowarzyszenia ze statutem.

§ 31
S¹d Kole¿eñski mo¿e nakùadaã nastêpuj¹ce kary organizacyjne:
1.

upomnienia,

2.

nagany,

3.

zawieszenia w prawach czùonkowskich,

4.

wykluczenia ze Stowarzyszenia.
§ 32

Przewodnicz¹cemu S¹du Kole¿eñskiego przysùuguje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarz¹du i Komisji Rewizyjnej – z gùosem
doradczym.
§ 33
Szczegóùowy tryb i zasady dziaùania S¹du Kole¿eñskiego okreœla regulamin uchwalony przez ten S¹d.

Rozdziaù V
Maj¹tek i fundusze

§ 34
Maj¹tek Stowarzyszenia stanowi¹ nieruchomoœã, ruchomoœã i fundusze.

§ 35
1.

2.

•ródùami powstania maj¹tku Stowarzyszenia s¹:
1)

opùaty wpisowe i skùadki czùonkowskie,

2)

dochody z nieruchomoœci i ruchomoœci stanowi¹cych wùasnoœã lub bêd¹cych w u¿ytkowaniu Stowarzyszenia,

3)

dotacje,

4)

darowizny, zapisy i spadki,

5)

wpùywy z dziaùalnoœci statutowej,

6)

dochody z dziaùalnoœci gospodarczej.

Úrodki pieniê¿ne, niezale¿nie od êródeù ich pochodzenia, mog¹ byã przechowywane wyù¹cznie na koncie Stowarzyszenia. Wpùaty
gotówkowe winny byã, przy uwzglêdnieniu bie¿¹cych potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.

3.

Skùadki czùonkowskie powinny byã wpùacane do koñca pierwszego kwartaùu ka¿dego roku. Nowo przyjêci czùonkowie wpùacaj¹
skùadki, wg zasad okreœlonych przez Zarz¹d, w ci¹gu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjêciu na czùonka
Stowarzyszenia.

4.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkê finansow¹ oraz rachunkowoœã, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

5.

Wszystkie dochody Stowarzyszenia sùu¿¹ realizacji celów statutowych i nie mog¹ byã podzielone miêdzy jego czùonków.
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§ 36
1.

Dla wa¿noœci oœwiadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowi¹zków maj¹tkowych Stowarzyszenia wymagane
s¹ podpisy dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa lub sekretarza oraz skarbnika lub gùównego ksiêgowego.

2.

Dla wa¿noœci innych pism i dokumentów wymagane s¹ dwa podpisy: prezesa lub wiceprezesa lub skarbnika lub gùównego
ksiêgowego oraz sekretarza.

§ 36a
Zabrania siê
1.

Udzielania po¿yczek lub zabezpieczania zobowi¹zañ maj¹tkiem organizacji w stosunku do jej czùonków, czùonków organów lub
pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostaj¹ w zwi¹zku maù¿eñskim albo w stosunku pokrewieñstwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieñstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s¹ zwi¹zani z tytuùu przysposobienia,
opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2.

Przekazywania jej maj¹tku na rzecz ich czùonków, czùonków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych
ni¿ w stosunku do osób trzecich, w szczególnoœci je¿eli przekazanie to nastêpuje bezpùatnie lub na preferencyjnych warunkach

3.

Wykorzystywania maj¹tku na rzecz czùonków, czùonków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych ni¿ w
stosunku do osób trzecich, chyba ¿e to wykorzystanie bezpoœrednio wynika ze statutowego celu organizacji,

4.

Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usùug od podmiotów, w których uczestnicz¹ czùonkowie organizacji, czùonkowie jej
organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdziaù VI
Poù¹czenie Stowarzyszenia
§ 37
Dla efektywnego realizowania swoich celów Stowarzyszenie mo¿e poù¹czyã siê z innym stowarzyszeniem.

§ 38
Poù¹czenie nie mo¿e nast¹piã, jeœli w jego wyniku mógùby ulec istotnej zmianie cel Stowarzyszenia.

§ 39
Decyzje w przedmiocie poù¹czenia podejmuje, na pisemny wniosek Zarz¹du, Walne Zebranie Czùonków w drodze uchwaùy
kwalifikowan¹ wiêkszoœci¹ gùosów – 2/3 – przy obecnoœci co najmniej poùowy uprawnionych do gùosowania.

Rozdziaù VIII
Zmiana statutu i rozwi¹zanie Stowarzyszenia
§ 40
1.

Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjêcie uchwaùy o rozwi¹zaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Czùonków
wymaga kwalifikowanej wiêkszoœci gùosów – 2/3 – przy obecnoœci co najmniej poùowy uprawnionych do gùosowania.

2.

Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwi¹zanie Stowarzyszenia mog¹ byã przedmiotem Walnego Zebrania Czùonków
wyù¹cznie wtedy, gdy sprawy te zostaùy umieszczone w porz¹dku obrad Walnego Zebrania Czùonków. Do zawiadomienia
okreœlonego w § 19 ust. 3 nale¿y zaù¹czyã projekt stosownych uchwaù.

3.

Podejmuj¹c uchwaùê o rozwi¹zaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Czùonków okreœla sposób przeprowadzenia likwidacji
oraz przeznaczenia maj¹tku Stowarzyszenia.

4.

W sprawach dotycz¹cych rozwi¹zania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie maj¹ zastosowanie
odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz.104 z póêniejszymi
zmianami).
Rozdziaù IX
Postanowienia koñcowe
§ 41

Statut oraz jego zmiany wchodz¹ w ¿ycie po uprawomocnieniu siê stosownego postanowienia s¹du okrêgowego.
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