STATUT
Stowarzyszenia Pszczelarzy w Gdańsku

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Pszczelarzy w Gdańsku, w dalszych
postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może używać skrótu nazwy: SPG
§2
Siedziba Stowarzyszenia mieści się na terenie miasta Gdańsk. Terenem działania jest obszar
Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może również prowadzić swoją działalność poza granicami
kraju.
§3
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie ustawy „Prawo o
stowarzyszeniach” (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020. poz. 1057 tekst
jednolity) oraz niniejszego statutu.
§4
Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną oraz status organizacji pożytku publicznego i może
rozpocząć działalność po wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego.
§5
1. Stowarzyszenie ma prawo używania godła, sztandaru, pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
2. Wzór godła, sztandaru, barw i pieczęci ustala Zarząd Stowarzyszenia.
3. Godło i sztandar Stowarzyszenia podlega ochronie prawnej.
§6
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych
celach a także łączyć się w związki.
§7
1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków, jednakże do
niektórych prac może zatrudniać pracowników na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Wynagrodzenie dla takiego pracownika pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa.

Rozdział II
Cele i środki działania
§8
Celami Stowarzyszenia są:
1. Działanie na rzecz stałego rozwijania pszczelarstwa, reprezentowanie i obrona interesów, oraz
ochrona godnego imienia pszczelarzy.
2. Współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami i przedszkolami oraz z innymi
organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz ochrony i odbudowy bioróżnorodności .
3. Wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności Stowarzyszenia

4. Promocja i popieranie współpracy z jednostkami gospodarki rolno-leśnej i samorządami
terytorialnymi w zakresie rozszerzania bazy pożytkowej dla pszczół i innych owadów zapylających .
5. Pobudzanie świadomości społeczeństwa, poprzez współpracę z jednostkami samorządu
terytorialnego, szkołami i przedszkolami oraz z innymi organizacjami i stowarzyszeniami
działającymi na rzecz ochrony środowiska.
6. Ochrona pszczoły miodnej i innych owadów zapylających jako integralnego składnika środowiska
naturalnego.
7. Wspieranie funkcjonowania oraz rozwoju organizacji pozarządowych, w tym organizacji
ekologicznych i pszczelarskich.
8. Działanie na rzecz rozwoju nauki oraz szkolnictwa wyższego, w tym związanego z pszczelarstwem
i ochroną owadów zapylających.
9. Wspieranie działalności pszczelarskiej osób w wieku emerytalnym.
10.Udzielanie pomocy pszczelarzom, będących ofiarami aktów wandalizmu, klęsk żywiołowych,
katastrof oraz w wyniku konfliktów wojennych w kraju i zagranicą w zakresie odbudowy pogłowia
pszczół miodnych.
11.Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów produktów pszczelich.
12.Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności w zakresie pszczelarstwa oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań w gospodarstwach pasiecznych.
13. Zapobieganie chorobom i zatruciom pszczół i innych owadów zapylających. Zaopatrzenie
w stosowne leki do zwalczania chorób pszczół.
14. Otoczenie ochroną prawną członków Stowarzyszenia którzy ponieśli straty w wyniku wytruć
rodzin pszczelich lub wandalizmu .
§9
1. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) organizowanie spotkań, prelekcji, konferencji naukowych, szkoleń, wystaw, konkursów, oraz
innych imprez popularyzujących wiedzę o znaczeniu owadów zapylających w środowisku
przyrodniczym oraz roli bioróżnorodności dla stabilizacji ekosystemów
b) utworzenie ośrodka informacji i współpracę z lokalnymi mediami,
c) prowadzenie działalności wydawniczej,
d) współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
e) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach
dotyczących pszczelarstwa ,ochrony owadów zapylających oraz zachowania bioróżnorodności fauny i
flory
f) opiniowanie projektów dotyczących funkcjonowania pszczelarstwa i ochrony środowiska.
g) inne działania realizujące cele statutowe.
2. Wszystkie cele, w zależności od potrzeb, Stowarzyszenie realizuje jako odpłatne lub nieodpłatne

Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki
§ 10
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Stowarzyszenie posiada członków:
zwyczajnych, wspierających i honorowych. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym
Stowarzyszenia.
§ 11
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca
obywatelstwo polskie (a także cudzoziemiec, pod warunkiem zaakceptowania niniejszego statutu),
będąca pszczelarzem lub działająca na rzecz ochrony owadów zapylających lub działający na rzecz
poprawy bazy pożytkowej i ochrony bioróżnorodności.
§ 12

Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu deklaracji na podstawie decyzji Prezesa Zarządu lub
członka Zarządu Stowarzyszenia.
§ 13
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
§ 14
Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu.
§ 15
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek
trzech członków Stowarzyszenia. Członkowie honorowi zobowiązani są do dbania o dobre imię
Stowarzyszenia i przestrzeganie postanowień statutu.
§ 16
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.
2. Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
3. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
4. Zgłaszanie wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
§ 17
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
2. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich.
4. Wykonywania prac na rzecz Stowarzyszenia w ramach realizacji celów.
§ 18
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą
jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają
takie prawa jak członkowie zwyczajni. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się
z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 19
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 20
Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu.
2. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu:
a) łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
b) działania na szkodę Stowarzyszenia,
c) notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
d) nieopłacenia składek za okres jednego roku,
e) na pisemny wniosek dwóch członków Stowarzyszenia, z ww. powodów.
3. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
4. Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
§ 21
Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie
do Rady Stowarzyszenia lub, gdy nie została powołana Rada, do Walnego Zebrania Członków w
terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji. Uchwała Rady Stowarzyszenia lub Walnego Zebrania
Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§22
Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków.
2. Rada Stowarzyszenia.
3. Zarząd.
4. Komisja Rewizyjna.
§ 23
Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa
się w glosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów przy udziale 50% uprawnionych do
głosowania +1. Przy braku odpowiedniej frekwencji na Walnym Zebraniu Członków, wyboru Zarządu i
Komisji dokonuje się zwykłą większością głosów członków obecnych w drugim terminie Walnego
Zebrania Członków.
§ 24
Członkowie wybierani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie
kadencje. Nie dotyczy to członków Rady Stowarzyszenia.
§ 25
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że postanowienia statutu wskazują
inaczej.
§ 26
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Biorą w nim udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie honorowi, wspierający oraz zaproszeni goście.
2. W okresie między Walnymi Zebraniami Członków najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Rada
Stowarzyszenia, o ile Walne Zebranie Członków postanowi o jej utworzeniu na daną kadencję.
3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
4. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na cztery lata przez Zarząd
Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co
najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. W przypadku braku 50% + 1 członków w pierwszym
terminie, zwołuje się Walne Zebranie w drugim terminie, który może być w odstępie 1 godziny od
pierwszego.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez
Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej, Rady Stowarzyszenia lub pisemny
wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne.
§ 27
1. Rada Stowarzyszenia jest tworzona przez: członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz
przedstawicieli jednostek terenowych oraz reprezentantów pszczelarzy .
2. Każda jednostka terenowa ma prawo delegować maksymalnie dwóch przedstawicieli do Rady
Stowarzyszenia.
3. Pszczelarze z każdej gminy powiatu mają prawo wyboru jednego przedstawiciela
do Rady Stowarzyszenia, bez konieczności powoływania jednostki terenowej. W przypadku
powołania jednostki obejmującej teren danej gminy wybór delegatów odbywa się tak jak w
przypadku przewidzianym dla jednostek terenowych.
4. Pracami Rady kieruje Przewodniczący, który jest wybierany na pierwszym posiedzeniu po wyborze
nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów jednostek terenowych.
5. Funkcji Przewodniczącego Rady nie można łączyć z funkcją Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej.
6. Wybór delegatów z jednostek terenowych powinien odbyć się w terminie 30 dni po wyborze
Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej.
7. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia jest zwoływane co najmniej dwa razy w roku, a w roku
wyborczym minimum raz, przez Przewodniczącego Rady z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu
Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący o terminie posiedzenia Rady powinien

poinformować członków Rady na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym przez siebie terminem.
8. Uchwały Rady Stowarzyszenia podejmowane są w obecności 50% jej członków w pierwszym
terminie. Przy braku frekwencji, Przewodniczący Rady może zwołać posiedzenie nie wcześniej niż
na godzinę od poprzedniego terminu. W drugim terminie nie jest wymagana obecność 50%
członków Rady.
9. Posiedzenia Rady Stowarzyszenia są jawne i otwarte dla wszystkich członków Stowarzyszenia.
10.Wśród swoich członków Rada wybiera Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
11.W przypadku utworzenia jednostki terenowej, jej przedstawiciele stają się członkami Rady na
zasadach kooptacji.
§ 28
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków oraz Rady Stowarzyszenia należy:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
d) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) uchwalanie regulaminu Zarządu,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia,
h) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego
władze,
i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
j) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
k) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady,
l) powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych,
m) powoływanie i odwoływanie delegatów komisarycznych w jednostkach terenowych.
2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) wybór Prezesa Zarządu, członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej,
b) decyzja o utworzeniu Rady Stowarzyszenia w danej kadencji władz.
§ 29
1. Zarząd jest powołany do kierowania bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania Członków oraz Rady Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie na
zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób (w tym: Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika).
3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby, które były lub są skazane prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
5. Zarząd może upoważniać do określonych czynności pełnomocników, w tym do reprezentowania
oficjalnego stanowiska SPG przed urzędami. Pełnomocnikami nie muszą być członkowie
stowarzyszenia.
6. Zarząd może powołać Dyrektora do sprawowania bieżącego zarządzania stowarzyszeniem i
realizacji swoich kompetencji statutowych.
7. Zarząd może powołać Redaktora Naczelnego SPG do zarządzania działalnością wydawniczą
stowarzyszenia.
8. Zarząd powołując Dyrektora i/lub Redaktora Naczelnego określi ich zakres obowiązków,
uprawnień oraz pełnomocnictw.
9. Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków oraz Rady Stowarzyszenia,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków oraz wnioskowanie o zwołanie posiedzenia Rady
Stowarzyszenia,
h) skreślanie członków,
i) sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności
Stowarzyszenia z podaniem ich do publicznej wiadomości,
j) przekazywanie powyższych sprawozdań ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia
społecznego.
11. Prezes SPG może obejmować honorowym patronatem inicjatywy, które są ważne dla rozwoju
pszczelarstwa, ochrony owadów zapylających oraz ochrony bioróżnorodności . Zarząd uchwala
szczegółowy regulamin przyznawania honorowego patronatu.
§ 30
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli i nadzoru nad działalnością
Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz na rok.
2. W zakresie kontroli i nadzoru Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi, a swoje sprawozdania
składa na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia lub Walnym Zebraniu Członków.
3. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
b) nadzór nad bieżącą gospodarką finansową Stowarzyszenia w zakresie podpisanych umów,
wygranych konkursów, wykonywanych zadań zleconych itp.,
c) składanie wniosków z kontroli na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia lub Walnym Zebraniu
Członków,
d) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków, posiedzenia Rady Stowarzyszenia oraz
zebrania Zarządu,
e) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
f) składanie sprawozdań ze swojej działalności na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia lub Walnym
Zebraniu Członków.
5. Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok
poprzedni.
§ 31
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 tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. Przepis ten nie
dotyczy członków Rady Stowarzyszenia.

Rozdział V
Jednostki terenowe oraz inne podmioty wewnątrz stowarzyszenia
§ 32
1. Na wniosek co najmniej 7 pszczelarzy może zostać utworzona przez Walne Zebranie Członków lub
Radę Stowarzyszenia jednostka terenowa, stanowiąca integralną część stowarzyszenia.
2. Nazwa jednostki powinna odnosić się do terytorium, na jakim pszczelarze, w nim funkcjonujący,
prowadzą własną działalność pszczelarską.

3. Nazwa jednostki powinna zawierać określenie wskazujące na bycie częścią
Stowarzyszenia Pszczelarzy w Gdańsku, np. klub, koło, oddział.
4. Działalnością jednostki terenowej powinien kierować Prezes i Skarbnik jednostki terenowej, którzy
wybierani są przez członków jednostki terenowej większością głosów nie później jak 30 dni po
wyborze Zarządu SPG oraz Komisji Rewizyjnej lub 14 dni po powołaniu jednostki terenowej.
Wybór Prezesa i Skarbnika nie jest obowiązkowy.
5. Jednostki terenowe powinny prowadzić działalność pożytku publicznego i podejmować działania
otwarte na pozostałych członków stowarzyszenia oraz osoby spoza SPG
6. Jednostki terenowe mogą ubiegać się o środki pochodzące z budżetu Stowarzyszenia na realizację
swoich inicjatyw.
7. Prezesi jednostek terenowych mogą reprezentować Stowarzyszenie przed innymi podmiotami,
podejmując wstępne ustalenia co do potencjalnego wsparcia lub współpracy w ramach
podejmowanych przez jednostkę terenową inicjatyw.
8. Prezes i Skarbnik jednostki terenowej, jednostki, powinni wybrać maksymalnie dwóch delegatów
do Rady Stowarzyszenia. Nie wybranie w terminie przewidzianym w statucie może skutkować
wyborem delegatów komisarycznych dla w momencie wyboru, stają się członkami Rady
Stowarzyszenia. Gdy członkowie jednostki terenowej nie wybiorą Prezesa i/lub Skarbnika swojej
danej jednostki przez Radę Stowarzyszenia.
§ 33
1. Dla sprawnej realizacji celów stowarzyszenia mogą być powoływane przez Zarząd SPG zespoły
projektowe oraz inne podmioty do realizacji określonych zadań.
2. Zarząd powołując zespół lub inny podmiot określa szczegółowy zakres obowiązków oraz wybiera
kierownika lub koordynatora.
§ 34
1. Zarząd może powołać Komitet Naukowy przy Stowarzyszeniu.
2. W skład Komitetu Naukowego powinni wchodzić przedstawiciele jednostek akademickich,
instytutów badawczych lub osoby posiadające co najmniej stopień naukowy doktora. Komitet
Naukowy wspiera działanie stowarzyszenia w zakresie naukowym, wydawniczym oraz
popularnonaukowym.

Rozdział VI
Majątek i Fundusze
§ 35
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) z darowizn, spadków i zapisów,
c) z dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub będących w użytkowaniu
przez Stowarzyszenie,
d) z dochodów z działalności odpłatnej Stowarzyszenia,
e) dotacji i ofiarności publicznej.
2. Środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
3. Pozyskany majątek służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub
celów statutowych.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
6. Do zawierania umów i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są,
upoważnionych przez Zarząd, podpisy dwóch jego członków lub podpis Dyrektora lub Redaktora
Naczelnego Wydawnictwa w zakresie ich obowiązków i uprawnień. Zarząd może udzielać
pełnomocnictw do określonych czynności innym osobom; ustanowiony pełnomocnik zarządu
otrzymuje egzemplarz uchwały z zakresem upoważnienia. W sprawach, gdzie stroną umowy jest
członek zarządu, umowę w imieniu Stowarzyszenia podpisuje pełnomocnik ustawiony przez
Komisję Rewizyjną z własnego składu lub Walne Zebranie Członków lub Radę Stowarzyszenia.

7. Niniejszy statut oraz inne dokumenty wewnętrzne tworzone w jego oparciu zabraniają:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania 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”.
b) przekazywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego 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.
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba,
że wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego ce lu Stowarzyszenia.
d) zakupu 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.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 36
Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków lub Rada Stowarzyszenia
kwalifikowaną większością głosów – dwóch trzecich, przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
§ 37
Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną
większością głosów – dwóch trzecich, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§ 38
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o
Stowarzyszeniach i prawa cywilnego.

