STATUT
STOWARZYSZENIA RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ
DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH „TĘCZA”
Tekst jednolity przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Rodziców i
Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” z dnia 26.02.2011 rok Uchwała numer 30
Uwzględniający postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 8kwietnia 2011r,
sygn. Akt XII Ns – Rej.KRS 6245/11/921, przyjęty uchwała Zarządu Stowarzyszenia nr 147 z dnia 21
kwietnia 2011 r., zmieniony uchwałą nr 2 z dnia 11.05.2013 r., uchwałą nr 1 z dnia 19.10.2013 oraz
uchwałą nr 1 z dnia 19.11.2016r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”
Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „TĘCZA”, zwane
dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem obejmującym
swoim działaniem obszar Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzącym działalność w obszarze ochrony i
promocji zdrowia, edukacji, pomocy społecznej i dobroczynności, działającym w szczególności na
rzecz dzieci i osób niewidomych i słabowidzących ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, zwanych
dalej podopiecznymi Stowarzyszenia oraz ich rodzin. Czas działania Stowarzyszenia jest
nieograniczony. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić
działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.”

§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
§3
1. Stowarzyszenie działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i niniejszego Statutu.
Stowarzyszenie prowadząc działalność w sferze pożytku publicznego opiera się na ustawie o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, jako dodatkową w stosunku do
działalności pożytku publicznego, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.
Nadwyżkę przychodów nad kosztami Stowarzyszenie będzie przeznaczać na cele statutowe
pożytku publicznego.
§4
Stowarzyszenie ogólnopolskie posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie może tworzyć terenowe
jednostki organizacyjne – Oddziały. Oddział może uzyskać osobowość prawną za uprzednią zgodą
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
§5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o zbieżnych
celach.
§6
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Stowarzyszenie dla realizacji swych celów statutowych może powołać inne organizacje w granicach
prawem dopuszczonych.
§7
Stowarzyszenie może używać sztandaru, odznak organizacyjnych, pieczęci okrągłej oraz podłużnej z
nazwą, adresem oraz numerami Regon, NIP i KRS Stowarzyszenia.
Członkowie organów Stowarzyszenia działając w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia mogą używać
pieczęci z własnym nazwiskiem i oznaczeniem funkcji w organie Stowarzyszenia.

Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§8
Celami Stowarzyszenia są:
1)
działalność na rzecz dobra
podopiecznych Stowarzyszenia, niesienie wszelkiej,
kompleksowej,
specjalistycznej
i
profesjonalnej
pomocy
dzieciom
i osobom niewidomym i słabowidzącym, w szczególności dzieciom i osobom niewidomym
i słabowidzącym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
2)
niesienie wszechstronnej pomocy, zapewnianie opieki i pomoc społeczna rodzinom
wychowującym dzieci i osoby niewidome i słabowidzące oraz wyrównywanie życiowych
szans tych rodzin, w tym pomoc i wspieranie w osiąganiu większej samodzielności,
niezależności w życiu i lepszej jakości ich życia,
3)
działalność charytatywna na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia,
4)
ochrona zdrowia, leczenie i rehabilitacja podopiecznych Stowarzyszenia oraz dzieci
zagrożonych utratą widzenia lub zaburzeniami widzenia,
5)
promowanie zdrowia, edukacja zdrowotna, kształtowanie postaw i zachowań
prozdrowotnych, zwłaszcza w dziedzinach związanych z widzeniem, zaburzeniami widzenia,
poprawą widzenia, poprawą jakości życia osób niewidomych i słabowidzących,
6)
nauka i edukacja, działalność oświatowa, wychowanie dzieci i osób, przede wszystkim
podopiecznych Stowarzyszenia
7)
upowszechnianie wiedzy na temat diagnostyki, leczenia, terapii, edukacji, rehabilitacji,
ochrony zdrowia oraz kompleksowej pomocy dzieciom i osobom z zaburzeniami widzenia,
w tym prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej, w stosunku do rodziców i osób
zawodowo zajmujących się pracą z niepełnosprawnymi,
8)
przygotowywanie i kształcenie kompetentnych kadr pracujących w obszarze ochrony
zdrowia, edukacji, pomocy społecznej i pomocy niepełnosprawnym, w tym również
pomagających dzieciom i osobom niewidomym i słabowidzącym, w szczególności osobom
ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w zakresie leczenia, edukacji, terapii i rehabilitacji,
9)
zapobieganie pogłębianiu się zaburzeń widzenia i powstawaniu (pogłębianiu się)
dodatkowych, współistniejących ze wzrokową, niesprawności,
10)
wspomaganie rozwoju psychofizycznego i społecznego dzieci i osób niewidomych
i słabowidzących, w tym dzieci i osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami we wszystkich
obszarach ich funkcjonowania, od momentu wykrycia niepełnosprawności do osiągnięcia
przez nie maksymalnie możliwej samodzielności i niezależności życiowej,
11)
pomoc dzieciom niewidomym i słabowidzącym kształcącym się w masowych i
integracyjnych placówkach oświatowych w nauce i adaptacji do środowiska sprawnych
rówieśników oraz podejmowanie działań na rzecz integracji obu tych środowisk,
12)
pomoc dzieciom niewidomym i słabowidzącym opuszczającym placówki terapeutyczne,
lecznicze i edukacyjne,
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13)
14)
15)
16)

17)

18)
19)

promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób niewidomych i słabowidzących
pozostających bez pracy lub zagrożonych utratą pracy,
promowanie, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury i sztuki osób niewidomych
i słabowidzących, w tym osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
promowanie, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu osób
niewidomych i słabowidzących, w tym osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
ochrona praw, działalność na rzecz przestrzegania prawa osób niepełnosprawnych, w tym
niewidomych
i
słabowidzących,
w
szczególności
osób
ze
sprzężonymi
niepełnosprawnościami,
kształtowanie świadomości społecznej, opinii publicznej i popularyzowanie wiedzy na temat
specyficznych potrzeb i możliwości oraz sytuacji społecznej dzieci i osób niewidomych
i słabowidzących, w szczególności dzieci i osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz
ich rodzin, w tym kształtowanie zrozumienia, akceptacji i innych postaw pro społecznych
wobec tej grupy osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
reprezentowanie interesów środowiska osób niepełnosprawnych, niewidomych i
słabowidzących i ich rodzin,
działalność ekspercka, inicjowanie badań naukowych w dziedzinie oceny i terapii widzenia,
edukacji, rehabilitacji, ochrony zdrowia dzieci i osób niewidomych i słabowidzących, w
szczególności ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.
§9

Cele wymienione w paragrafie poprzednim Stowarzyszenie realizuje przez:
1)
organizowanie i prowadzenie ośrodków leczniczo-rehabilitacyjnych dla dzieci i osób
niepełnosprawnych, w szczególności niewidomych i słabowidzących ze sprzężonymi
niepełnosprawnościami, w tym zapewniających całodobową opiekę,
2)
prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, poradni specjalistycznych, poradni
diagnostycznych w szczególności dla dzieci i osób niewidomych i słabowidzących osób ze
sprzężonymi niepełnosprawnościami,
3)
organizowanie i prowadzenie niepublicznych placówek edukacyjnych, w tym niepublicznych
szkół, przedszkoli, ośrodków szkolno – rehabilitacyjnych i szkolno – wychowawczych, placówek
wczesnego wspomagania rozwoju, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych poradni
specjalistycznych oraz organizowanie i prowadzenie różnego typu szkół niepublicznych kształcących
w zawodach związanych z leczeniem i rehabilitacją osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych i
słabowidzących,
4)
organizowanie i prowadzenie placówek terapeutycznych, w tym świetlic terapeutycznych,
warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, świadczenie usług
terapeutycznych, rewalidacyjnych, edukacyjnych, wychowawczych, świadczeń zdrowotnych (usług
leczniczych, diagnostycznych, rehabilitacyjnych) i innych form pomocy przede wszystkim osobom i
dzieciom niewidomym i słabo widzącym, osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, w tym
świadczenie usług domowych, również dla dzieci i osób pozostających poza opieką placówek
leczniczo-rehabilitacyjno-edukacyjnych,
5)
dowóz dzieci i osób niewidomych i słabowidzących, w szczególności osób ze sprzężonymi
niepełnosprawnościami do prowadzonych na ich rzecz placówek leczniczych, opiekuńczych,
oświatowych, terapeutycznych,
6)
inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy, samopomocy, poradnictwa, wymiany
doświadczeń i informacji dla rodzin osób i dzieci niepełnosprawnych, w tym niewidomych i
słabowidzących, w szczególności osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami; inicjowanie,
organizowanie i prowadzenie lokalnych, środowiskowych grup wsparcia dla rodzin i grup
samopomocy,
7)

udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom niewidomym i słabowidzącym bądź
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zagrożonym utratą widzenia oraz ich rodzinom w organizacji leczenia i rehabilitacji w krajowych i
zagranicznych ośrodkach medycznych,
8)
pomoc finansową i rzeczową rodzinom dzieci niewidomych i słabowidzących, znajdującym
się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz ich osieroconym dzieciom,
9)
opracowywanie raportów o sytuacji społecznej dzieci i osób niewidomych i słabowidzących
i ich rodzin,
10)
spotkania, zebrania, szkolenia, zjazdy, wyjazdy, pielgrzymki, prelekcje, wykłady, dyskusje,
11)
organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów, seminariów, kursów,
szkoleń z udziałem profesjonalistów z różnych dziedzin medycyny, rehabilitacji, edukacji i terapii
oraz organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów, seminariów, kursów i
szkoleń dotyczących zasad prowadzenia organizacji pozarządowych, a w szczególności
stowarzyszeń i fundacji, do których zadań należy pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom,
12)
wykreślony,
13)
promowanie metod terapii, edukacji, wychowania, rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w
tym
dzieci niewidomych i słabowidzących, w szczególności osób ze sprzężonymi
niepełnosprawnościami, w oparciu o własne doświadczenia,
14)
prowadzenie różnych form edukacji, psychoedukacji, terapii i pomocy psychologicznej oraz
rehabilitacji i profilaktyki zdrowotnej dla rodzin osób i dzieci niepełnosprawnych, w tym
niewidomych i słabowidzących, w szczególności osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
15)
poradnictwo dla osób niewidomych i słabowidzących w zakresie zdobywania umiejętności
zawodowych oraz pośrednictwo pracy dla osób niewidomych i słabowidzących,
16)
organizowanie
turnusów
rehabilitacyjnych,
szkoleniowych,
specjalistycznych,
ogólnousprawniających i innych form wypoczynku, rekreacji, rehabilitacji dla osób i dzieci
niepełnosprawnych, w tym niewidomych i słabowidzących, w szczególności osób ze sprzężonymi
niepełnosprawnościami oraz ich rodzin,
17)
organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i prowadzenie innych form usprawniania
fizycznego dzieci i osób niewidomych i słabowidzących, w szczególności osób ze sprzężonymi
niepełno sprawnościami oraz ich rodzin,
18)
organizowanie wystaw, konkursów i innych imprez kulturalnych związanych z twórczością
osób
niepełnosprawnych, w tym niewidomych, słabowidzących i ze sprzężonymi
niepełnosprawnościami, promowanie, rozpowszechnianie wiedzy na temat ich twórczości,
19)
organizowanie koncertów charytatywnych, aukcji, festynów i innych imprez integracyjnych,
20)
współpracę z innymi organizacjami i instytucjami w realizacji celów statutowych,
21)
wspieranie (m. in. informacyjnie, szkoleniowo) innych organizacji pozarządowych
działających na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności niewidomych
i słabowidzących,
22)
współpracę ze środkami społecznego przekazu w zakresie upowszechnienia wiedzy na temat
potrzeb osób niewidomych, słabowidzących oraz ich sytuacji życiowej i społecznej,
23)
zbieranie środków finansowych i rzeczowych na prowadzenie działalności statutowej,
§ 10
1.

W zakresie celów i sposobów realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić
odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
2. Stowarzyszenie może prowadzić statutową działalność odpłatną pożytku publicznego w sferze
zadań publicznych w zakresie:
1) ochrona zdrowia, leczenie i rehabilitacja dzieci i osób, w szczególności niewidomych i
słabowidzących ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz dzieci zagrożonych utratą
widzenia lub zaburzeniami widzenia,
2) nauka i edukacja, działalność oświatowa, wychowanie dzieci i osób, w szczególności
niewidomych i słabowidzących ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
3) upowszechnianie wiedzy na temat diagnostyki, leczenia, terapii, edukacji, rehabilitacji,
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ochrony zdrowia oraz kompleksowej pomocy również dzieciom i osobom z zaburzeniami
widzenia, w tym prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej, także w stosunku do
rodziców i osób zawodowo zajmujących się pracą z niepełnosprawnymi,
4) przygotowywanie i kształcenie kompetentnych kadr pracujących w obszarze ochrony
zdrowia, edukacji, pomocy społecznej i pomocy niepełnosprawnym, zwłaszcza
pomagających dzieciom i osobom niewidomym i słabowidzącym, w szczególności osobom
ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w zakresie leczenia, edukacji, terapii i rehabilitacji,
w tym organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju szkół niepublicznych kształcących w
zawodach związanych z leczeniem i rehabilitacją,
5) wspomaganie rozwoju psycho-fizycznego i społecznego dzieci i osób niewidomych i
słabowidzących, w tym dzieci i osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami we wszystkich
obszarach ich funkcjonowania, od momentu wykrycia niepełnosprawności do osiągnięcia
przez nie maksymalnie możliwej samodzielności i niezależności życiowej,
6) pomoc dzieciom niewidomym i słabowidzącym kształcącym się w masowych i
integracyjnych placówkach oświatowych w nauce i adaptacji do środowiska sprawnych
rówieśników oraz podejmowanie działań na rzecz integracji obu tych środowisk,
7) działalność ekspercka, inicjowanie badań naukowych w dziedzinie oceny i terapii widzenia,
edukacji, rehabilitacji, ochrony zdrowia dzieci i osób niewidomych i słabowidzących, w
szczególności ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
8) organizowanie i prowadzenie ośrodków leczniczo-rehabilitacyjnych dla dzieci i osób
niepełnosprawnych, w szczególności dla niewidomych i słabowidzących ze sprzężonymi
niepełnosprawnościami, w tym zapewniających całodobową opiekę,
9) prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, poradni specjalistycznych, poradni
diagnostycznych w szczególności dla dzieci i osób niewidomych i słabowidzących ze
sprzężonymi niepełnosprawnościami,
10) organizowanie i prowadzenie niepublicznych placówek edukacyjnych, w tym niepublicznych
szkół, przedszkoli, ośrodków szkolno – rehabilitacyjnych i szkolno – wychowawczych,
placówek wczesnego wspomagania rozwoju, poradni psychologiczno-pedagogicznych
i innych poradni specjalistycznych,
11) organizowanie i prowadzenie placówek terapeutycznych, w tym świetlic terapeutycznych,
warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, świadczenie usług
terapeutycznych, rewalidacyjnych, edukacyjnych, wychowawczych, świadczeń zdrowotnych
(usług leczniczych, diagnostycznych, rehabilitacyjnych) i innych form pomocy w
szczególności osobom i dzieciom niewidomym i słabowidzącym, w szczególności osób ze
sprzężonymi niepełnosprawnościami, w tym świadczenie usług domowych, również dla
dzieci i osób pozostających poza opieką placówek leczniczo-rehabilitacyjno-edukacyjnych,
12) dowóz dzieci i osób niewidomych i słabowidzących, w szczególności osób ze sprzężonymi
niepełnosprawnościami do prowadzonych na ich rzecz placówek leczniczych, opiekuńczych,
oświatowych, terapeutycznych,
13) udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom niewidomym i słabowidzącym bądź
zagrożonym utratą widzenia oraz ich rodzinom w organizacji leczenia i rehabilitacji w
krajowych i zagranicznych ośrodkach medycznych,
14) opracowywanie raportów o sytuacji społecznej dzieci i osób niewidomych i słabowidzących
i ich rodzin,
15) organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów, seminariów, kursów,
szkoleń z udziałem profesjonalistów z różnych dziedzin medycyny, rehabilitacji, edukacji
i terapii oraz organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów,
seminariów, kursów i szkoleń dotyczących zasad prowadzenia organizacji pozarządowych, a
w szczególności stowarzyszeń i fundacji, do których zadań należy pomoc osobom
niepełnosprawnym i ich rodzinom,
16) prowadzenie różnych form edukacji, psychoedukacji, terapii i pomocy psychologicznej oraz
rehabilitacji i profilaktyki zdrowotnej dla rodzin osób i dzieci niepełnosprawnych oraz
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niewidomych
i
słabowidzących,
w
szczególności
osób
ze
sprzężonymi
niepełnosprawnościami,
17) organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, specjalistycznych, szkoleniowych i
ogólnousprawniających oraz innych form wypoczynku, rekreacji, rehabilitacji dla osób i
dzieci niepełnosprawnych, w tym niewidomych i słabowidzących, w szczególności osób ze
sprzężonymi niepełnosprawnościami,
3. Stowarzyszenie może prowadzić statutową działalność nieodpłatną pożytku publicznego w sferze
zadań publicznych w zakresie:
1) działalność charytatywna na rzecz dzieci i osób niewidomych i słabowidzących, w
szczególności ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz ich rodzin,
2) promowanie zdrowia, edukacja zdrowotna, kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych
a zwłaszcza w dziedzinach związanych z widzeniem, zaburzeniami widzenia, poprawą widzenia,
poprawą jakości życia osób niewidomych i słabowidzących,
3) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób niewidomych i słabowidzących
pozostających bez pracy lub zagrożonych utratą pracy,
4) promowanie, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury i sztuki osób
niepełnosprawnych, w tym niewidomych i słabowidzących, w tym osób ze sprzężonymi
niepełnosprawnościami,
5) promowanie, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu osób
niepełnosprawnych, w tym niewidomych i słabowidzących, w tym osób ze sprzężonymi
niepełnosprawnościami,
6) ochrona praw, działalność na rzecz przestrzegania prawa osób niepełnosprawnych, w tym
niewidomych i słabowidzących, w szczególności osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
7) kształtowanie świadomości społecznej, opinii publicznej i popularyzowanie wiedzy na temat
specyficznych potrzeb i możliwości oraz sytuacji społecznej osób niepełnosprawnych, w tym
dzieci i osób niewidomych i słabowidzących, w szczególności dzieci i osób ze sprzężonymi
niepełnosprawnościami oraz ich rodzin, w tym kształtowanie zrozumienia, akceptacji i innych
postaw pro społecznych wobec tej grupy osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
8) reprezentowanie interesów środowiska osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza niewidomych i
słabowidzących i ich rodzin.
§ 11
Stowarzyszenie realizując powyższe cele opiera się na społecznej pracy członków i wolontariuszy.
Dla prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników, także spośród członków.
Rozdział II A
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
§ 11a
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Przedmiotem działalności gospodarczej
Stowarzyszania jest:
1) PKD 32.4 Produkcja gier i zabawek,
2) PKD 47.6 Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach,
3) PKD 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach,
4) PKD 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
5) PKD 56.10 Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
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6) PKD 56.2 Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała
gastronomiczna działalność usługowa,
7) PKD 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z
wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
8) PKD 68.2 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§ 12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1)
zwyczajnych,
2)
przyjaciół,
3)
wspierających,
4)
honorowych.
§ 13
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne – rodzic dziecka
niewidomego lub słabowidzącego, opiekun prawny dziecka lub osoby niewidomej lub słabo
widzącej pełnoletnie rodzeństwo osoby niewidomej lub słabowidzącej, mająca zdolność do
czynności prawnych – które utożsamiają się z celami Stowarzyszenia zawartymi w Statucie.
1a. Członków zwyczajnych przyjmuje uchwałą Zarząd Krajowy Stowarzyszenia na podstawie
pisemnego wniosku kandydata o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych.
2.
Obowiązkiem członka zwyczajnego jest:
1) branie czynnego udziału w inicjatywach, działalności i pracy Stowarzyszenia,
2) regularne uczestniczenie w zebraniach, posiedzeniach i spotkaniach Stowarzyszenia,
3) regularne płacenie składek w terminie do 31 marca każdego roku.
3.
Prawem członka zwyczajnego jest:
1) branie udziału w głosowaniach na zebraniu Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia (Oddziału),
2) czynne i bierne prawo wyborcze (wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia),
3) występowanie z wnioskami do odpowiednich władz Stowarzyszenia,
4) otrzymywanie informacji o inicjatywach i działalności Stowarzyszenia,
5) uczestniczenie w inicjatywach Stowarzyszeniach,
6) korzystanie z pomieszczeń, sprzętu i wydawnictw gromadzonych przez Stowarzyszenie w
celach zgodnych z działalnością statutową,
7) korzystanie z wszelkiej pomocy Stowarzyszenia zgodnie z wewnętrznymi regulaminami
udzielania pomocy uchwalonymi przez Zarząd,
8) noszenie odznaki.
§ 14
1. Członkiem przyjacielem może zostać osoba fizyczna, która utożsamia się z celami
Stowarzyszenia zawartymi w Statucie i wykazała się pomocą lub innym świadczeniem na
rzecz Stowarzyszenia.
1a. Członków przyjaciół przyjmuje uchwałą Zarząd Krajowy Stowarzyszenia na podstawie
pisemnego wniosku kandydata o przyjęcie w poczet członków przyjaciół.
2.

Obowiązkiem członka przyjaciela jest:
1) branie udziału w inicjatywach, działalności i pracy Stowarzyszenia,
2) uczestniczenie w zebraniach, posiedzeniach i spotkaniach Stowarzyszenia,
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3.

3) regularne płacenie składek w terminie do 31 marca każdego roku.
Członek przyjaciel ma wszystkie prawa członka zwyczajnego.
§ 15

1.

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i osoba prawna, która utożsamia się z
celami Stowarzyszenia zawartymi w Statucie i wykazała się pomocą lub innym
świadczeniem na rzecz Stowarzyszenia a także zobowiązała się do stałego świadczenia na
rzecz Stowarzyszenia. Członków wspierających przyjmuje uchwałą Zarząd Krajowy
Stowarzyszenia na podstawie pisemnego wniosku kandydata o przyjęcie w poczet członków
wspierających.
2. Obowiązkiem członka wspierającego jest:
1) udzielanie moralnego wsparcia zasadom i inicjatywom Stowarzyszenia,
2) spełnianie stałego świadczenia na rzecz Stowarzyszenia, zgodnie ze złożonym
zobowiązaniem,
3) regularne płacenie składek przewidzianych w terminie do 31 marca każdego, z wyłączeniem
osób wskazanych w §15.ust. 3.
3.
Prawem członka wspierającego jest:
1) występowanie z wnioskami do odpowiednich władz Stowarzyszenia,
2) otrzymywanie informacji o inicjatywach i działalności Stowarzyszenia,
3) uczestniczenie w inicjatywach Stowarzyszeniach,
4) korzystanie z wszelkiej pomocy Stowarzyszenia zgodnie z wewnętrznymi regulaminami
udzielania pomocy uchwalonymi przez Zarząd,
5) noszenie odznaki.
§ 16
1.

2.
3.

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która szczególnie zasłużyła się dla rozwoju
Stowarzyszenia lub realizacji jego celów. Nadania godności członka honorowego dokonuje
Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia.
Członek honorowy ma prawo udziału w zebraniach Walnego Zgromadzenia Członków z głosem
doradczym, a także noszenia odznaki.
Członek honorowy zwolniony jest z obowiązków właściwych dla innych członków. Przepis § 18
stosuje się odpowiednio.
§ 17

Członkami Stowarzyszenia mogą być także cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 18
Obowiązkiem wszystkich członków Stowarzyszenia jest przestrzeganie Statutu, regulaminów i
uchwał oraz decyzji władz Stowarzyszenia, a także dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.
§ 19
1. Karami za naruszenie Statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia są:
upomnienie, nagana, zobowiązanie do wykonania dodatkowych prac na rzecz Stowarzyszenia,
zawieszenie w prawach członka oraz usunięcie z grona członków Stowarzyszenia. O nałożeniu
kary decyduje Sąd Koleżeński.
2. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego
Zgromadzenia Członków.
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§ 20
Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje poprzez:
1) dobrowolne wystąpienie,
2) wykluczenie z grona członków przez Zarząd Krajowy na wniosek Sądu Koleżeńskiego,
3) skreślenie z listy członków na mocy uchwały Zarządu Krajowego za niepłacenie składek
członkowskich, pomimo bezskutecznego upływu 30 dniowego terminu do zapłaty
wyznaczonego przez Zarząd Stowarzyszenia.
4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego pozbawienia praw publicznych.
5) śmierć członka.
§ 21
Zarząd może na indywidualny, umotywowany przez członka lub pracownika socjalnego wniosek,
zwolnić go z obowiązku płacenia składek lub zamienić składki na inne równoważne świadczenia.
Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 22
1.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

Władzami Stowarzyszenia Ogólnokrajowego są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd Krajowy,
3) Krajowa Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński.
§ 23
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i zbiera się, co najmniej
raz do roku, nie później niż do końca czerwca.
Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może zostać zwołane z inicjatywy Zarządu
Krajowego, Krajowej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby
członków Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd
Krajowy w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których
zostało zwołane.
O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd
zawiadamia członków co najmniej 21 dni przed terminem w sposób określony w regulaminie
obrad.
W wypadku przekroczenia przez Stowarzyszenie liczby 300 członków zebranie Walnego
Zgromadzenia Członków jest zebraniem delegatów. Delegatami Oddziałów są: Prezes Zarządu
Oddziału i delegaci wybrani przez Walne Zgromadzenie Członków Oddziału, w liczbie ustalonej
przez Zarząd Krajowy, proporcjonalnie do ilości członków. Kadencja delegata wybranego przez
Walne Zgromadzenie Członków Oddziału trwa jeden rok.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1) ustalenie liczby członków Zarządu, wybór Prezesa, Skarbnika oraz pozostałych członków
Zarządu Krajowego, przewodniczącego i członków Krajowej Komisji Rewizyjnej, Prezesa i
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
7.

członków Sądu Koleżeńskiego,
odwoływanie Zarządu Krajowego większością 2/3 głosów,
rozpatrywanie sprawozdań z działalności i udzielanie absolutorium Zarządowi Krajowemu,
rozpatrywanie sprawozdań z działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej,
wytyczanie kierunku, zatwierdzanie ogólnego programu i kierunku działań oraz uchwalanie
planów działalności Stowarzyszenia ogólnopolskiego,
uchwalanie zmian Statutu większością 2/3 głosów, spośród głosów oddanych na
Zgromadzeniu,
rozwiązanie Stowarzyszenia większością 2/3 głosów, spośród głosów oddanych na
Zgromadzeniu,
nadawanie godności członka honorowego,
rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
rozpatrywanie innych wniosków Zarządu i pozostałych władz oraz wniosków
poszczególnych członków Stowarzyszenia,
uchwalanie regulaminów, o których mowa w Statucie,
zatwierdzanie struktury organizacyjnej Stowarzyszenia.

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków są wiążące dla wszystkich członków
Stowarzyszenia.
§ 24

1.

2.
3.

4.

Zarząd Krajowy składa się z 7 lub 9 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie
Członków. Co najmniej połowę składu Zarządu stanowią członkowie zwyczajni. Prezes
wybierany jest jedynie spośród członków zwyczajnych. Nie można łączyć członkostwa w
Zarządzie z członkostwem w Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz w Sądzie Koleżeńskim.
Członkiem Zarządu Krajowego nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
W skład Zarządu wchodzi w szczególności Prezes, dwóch Wiceprezesów, Sekretarz oraz
Skarbnik.
Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:
1)
reprezentowanie Stowarzyszenia Ogólnopolskiego,
2)
kierowanie pracą Stowarzyszenia Ogólnopolskiego,
3)
zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków, przedstawianie projektu porządku
obrad, zgłaszanie wniosków i projektów uchwał na Walne Zgromadzenie Członków,
4)
przygotowywanie ogólnego programu działań Stowarzyszenia Ogólnopolskiego,
5)
przyjmowanie w poczet członków,
6)
skreślanie członków Stowarzyszenia,
7)
zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
8)
ustalanie wysokości składek członkowskich członków Stowarzyszenia,
9)
ustalanie składek Oddziałów na rzecz Stowarzyszenia Ogólnokrajowego,
10)
możliwość powoływania oraz określania terenu działania Oddziału w sytuacji, gdy na
terenie danego województwa liczba członków Stowarzyszenia przekracza 30.
11)
sprawozdanie z realizacji wniosków i uchwał Walnego Zgromadzenia Członków
(delegatów),
12)
zatwierdzanie preliminarza budżetowego Stowarzyszenia,
13)
powoływanie i rozwiązywanie ośrodków specjalistycznych i pomocniczych,
14)
wybór ze swego grona Prezesa, Skarbnika w przypadku zwolnienia stanowiska
między Walnymi Zgromadzeniami Członków. Kadencja tak wybranych władz trwa do
najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział, z głosem doradczym, członkowie Komisji
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5.

Rewizyjnej oraz zaproszeni przez Zarząd członkowie Sądu koleżeńskiego, przedstawiciel
Rady Rodziców oraz inne osoby.
Zarząd składa corocznie sprawozdanie ze swej działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej
i Walnemu Zgromadzeniu Członków. Niezatwierdzenie sprawozdania i nieudzielanie
absolutorium powoduje ustąpienie całego składu Zarządu.
§ 25

1.

2.

3.

4.
5.

W wypadku wygaśnięcia mandatu członków Zarządu Krajowego (Oddziału) w czasie trwania
kadencji Zarządowi przysługuje prawo kooptacji do wysokości połowy składu pochodzącego z
wyboru.
Kandydatami na zwolnione miejsca w składzie Zarządu są w pierwszej kolejności osoby
znajdujące się na liście kandydatów na członków Zarządu sporządzonej w trakcie ostatniego
Walnego Zgromadzenia Członków, na którym dokonywany był wybór Zarządu, a którzy nie
zostali wybrani.
Niezatwierdzenie decyzji, o której mowa w ust. 1 przez najbliższe zebranie Walnego
Zgromadzenia Członków (Oddziału) powoduje wygaśnięcie mandatu członka Zarządu, z chwilą
podjęcia uchwały o niezatwierdzeniu i wybór nowego członka Zarządu. W sytuacji, o której
mowa w zdaniu poprzedzającym, Walne Zgromadzenie, które podjęło uchwałę o
niezatwierdzeniu członka Zarządu lub członków Zarządu, podejmuje uchwałę w sprawie wyboru
nowego członka Zarządu lub nowych członków Zarządu nawet wówczas, gdy uchwała w
sprawie wyborów nie została zamieszczona w porządku obrad tego Zgromadzenia.
Kadencja nowego członka Zarządu wybranego na wakujące miejsce upływa z końcem kadencji
uprzednio zajmującego to miejsce członka.
Wakaty w pozostałych organach wybieralnych Stowarzyszenia obsadzane są według zasad
określonych w § 26 oraz § 27 ust. 1, 2 i 3 Statutu.
§ 26

1.
2.
3.
4.
5.

6.

1.
2.
3.
4.

Krajowa Komisja Rewizyjna składa się z 3 lub 5 członków wybranych przez Walne
Zgromadzenie Członków.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą z członkami Zarządu Krajowego pozostawać w
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej lub w związku małżeńskim.
Nad pracami Komisji czuwa przewodniczący Komisji. Przewodniczący Komisji lub
upoważniony przez niego członek bierze udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
Dla ważności uchwał niezbędna jest obecność minimum 2/3 członków Komisji.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) bieżąca kontrola działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności
finansowej,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi,
3) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium,
4) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków w sytuacjach określonych w Ogólnym
Regulaminie Obrad,
5) występowanie z inicjatywą zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
Komisja składa corocznie sprawozdanie ze swej działalności na zebraniu Walnego
Zgromadzenia Członków.
§ 27
Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
Nad pracami Sądu Koleżeńskiego czuwa Prezes Sądu.
Dla ważności orzeczeń niezbędna jest obecność minimum 2/3 członków składu orzekającego.
Do kompetencji Sądu należy:
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5.
6.
7.

1) rozpatrywanie skarg na niezgodność ze Statutem uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia,
2) rozstrzyganie kwestii spornych powstałych między członkami Stowarzyszenia,
3) orzekanie o karach za naruszenie Statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz
Stowarzyszenia,
4) zwoływanie Zgromadzeń w następstwie uwzględnienia skargi Komisji Rewizyjnej lub
liczby 1/4 członków Stowarzyszenia w sprawie odmowy lub zaniechania zwołania
Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia przez Zarząd Stowarzyszenia.
Od orzeczenia Sądu w sprawach, których mowa w ust. 4 pkt 3, przysługuje odwołanie do
Walnego Zgromadzenia Członków.
Po zakończeniu kadencji Sąd składa sprawozdanie ze swej działalności na zebraniu Walnego
Zgromadzenia Członków.
Sąd w zakresie swych kompetencji związany jest wyłącznie Statutem.
§ 28

1.
2.

3.

Uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów (więcej głosów za niż
przeciw), chyba, że Statut stanowi inaczej.
Uchwały są ważnie podjęte, jeżeli w zebraniu (posiedzeniu) uczestniczyła minimum 1/2
uprawnionych, a wszyscy uprawnieni zostali o zebraniu (posiedzeniu) prawidłowo
powiadomieni. Quorum nie obowiązuje na zebraniu Walnego Zgromadzenia Członków
zwołanym w drugim terminie.
Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba, że właściwe władze Stowarzyszenia
postanowią inaczej. W kwestiach personalnych uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.
§ 29

Kadencja wszystkich władz wybieralnych trwa trzy lata. Członków organów kolegialnych
Stowarzyszenia powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat członka organu kolegialnego
Stowarzyszenia powołanego przed upływem kadencji organu wygasa równocześnie z wygaśnięciem
mandatów pozostałych członków danego organu. Mandat członka organu kolegialnego
Stowarzyszenia wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania ze składu organu.
§ 30
1.
2.

3.
4.

Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2 oświadczenia woli składają w imieniu Stowarzyszenia
Prezes lub Wiceprezes.
Zobowiązania majątkowe zaciągają w imieniu Stowarzyszenia łącznie Prezes i Skarbnik lub
Wiceprezes
i Skarbnik lub Prezes i Wiceprezes.
Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 4 oświadczenia woli składają w imieniu Oddziału
Stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną Prezes lub Wiceprezes Zarządu Oddziału.
Zobowiązania majątkowe zaciągają w imieniu Oddziału Stowarzyszenia posiadającego
osobowość prawną łącznie Prezes i Skarbnik lub Wiceprezes i Skarbnik lub Prezes i Wiceprezes
Zarządu Oddziału.
§ 31

1.

2.

Szczegółowe warunki zwoływania, przebieg zebrań i posiedzeń oraz szczegółowy tryb
przeprowadzania wyborów, a także inne zagadnienia wskazane w Statucie może regulować
Ogólny Regulamin Obrad.
Funkcjonowanie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, Walnego Zgromadzenia
Członków Oddziału może regulować przyjęty przez Walne Zgromadzenie Członków
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3.

4.

Stowarzyszenia Ogólny Regulamin Obrad.
Funkcjonowanie Zarządu Krajowego, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,
Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału może regulować regulamin przyjęty przez
Walne Zgromadzenie Członków.
W przypadku zaistnienia sprzeczności lub wątpliwości pomiędzy postanowieniami
jakiegokolwiek regulaminu lub innego aktu wewnętrznego Stowarzyszenia ze statutem
Stowarzyszenia pierwszeństwo zachowują postanowienia statutu Stowarzyszenia.
§ 32

Władzami Stowarzyszenia w Oddziale są:
1) Walne Zgromadzenie Członków Oddziału,
2) Zarząd Oddziału,
3) Komisja Rewizyjna Oddziału.
§ 33
1.
2.

3.

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w Oddziale
i zbiera się co najmniej raz do roku, nie później niż do końca maja.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału należy:
1) ustalenie liczby członków Zarządu, wybór członków Zarządu Oddziału, członków Komisji
Rewizyjnej Oddziału,
2) odwoływanie Zarządu Oddziału większością 2/3 głosów,
3) rozpatrywanie sprawozdań z działalności i udzielanie absolutorium Zarządowi Oddziału,
4) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej Oddziału,
5) zatwierdzanie ogólnego programu działań Stowarzyszenia w Oddziale,
Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału są wiążące dla wszystkich członków
Stowarzyszenia w Oddziale.
§ 34

1.

2.
3.

4.

Zarząd Oddziału składa się z 5 lub 7 członków zwyczajnych wybranych przez Walne
Zgromadzenie Członków Oddziału. Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie Oddziału z
członkostwem w Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz w Sądzie Koleżeńskim.
W skład Zarządu wchodzi w szczególności Prezes, Wiceprezes, Sekretarz oraz Skarbnik.
Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:
1) kierowanie pracą Stowarzyszenia w Oddziale
2) reprezentowanie Stowarzyszenia w Oddziale,
3) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału,
4) przygotowywanie ogólnego programu działań Oddziału.
Zarząd składa corocznie sprawozdanie ze swej działalności Komisji Rewizyjnej Oddziału
i Walnemu Zgromadzeniu Członków Oddziału. Niezatwierdzenie sprawozdania i nieudzielanie
absolutorium powoduje ustąpienie całego składu Zarządu.
§ 35

1.
2.
3.

Do czasu powołania władz Oddziału ich zadania i kompetencje należą do odpowiednich władz
krajowych.
W sytuacji, gdy nie istnieją władze Oddziału ich zadania i kompetencje należą do odpowiednich
władz krajowych.
W zakresie zadań i kompetencji władz Oddziału nieuregulowanych w rozdziale IV 3. stosuje się
odpowiednio przepisy rozdziału IV 2.
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4.

W sytuacji, kiedy Oddział posiada osobowość prawną, wymagania określone w § 33 stosuje się
także do Komisji Rewizyjnej Oddziału.
§ 36

1.
2.
3.

4.

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie
Członków Oddziału.
Nad pracami Komisji Rewizyjnej czuwa przewodniczący Komisji.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) bieżąca kontrola Stowarzyszenia w Oddziale, ze szczególnym uwzględnieniem działalności
finansowej,
2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Oddziału,
3) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału w sytuacjach określonych w
Ogólnym Regulaminie Obrad.
Komisja składa corocznie sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków
Oddziału i Krajowej Komisji Rewizyjnej.
Rozdział V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 37

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Majątek Stowarzyszenia
powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności,
dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
§ 38
1. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek finansowych lub zabezpieczać majątkiem
Stowarzyszenia zobowiązań swoich członków i innych osób.
2. Stowarzyszenie nie może kupować towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie, pracownicy Stowarzyszenia, oraz osoby im bliskie, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.”
§ 39
Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje i subwencje według zasad określonych w odrębnych
przepisach.
§ 40
Stowarzyszenie posiadające status organizacji pożytku publicznego może prowadzić statutową
odpłatną działalność pożytku publicznego według zasad określonych w ustawie, o której mowa
w § 3 zd. 2 Statutu oraz działalność gospodarczą. Nadwyżka przychodów nad kosztami z
działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej służy wyłącznie realizacji
celów statutowych z zakresu działalności pożytku publicznego.
Rozdział VI
SPRAWOZDAWCZOŚĆ
§ 41
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2.
Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość finansową zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
3.
Rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
4.
Stowarzyszenie podaje do wiadomości publicznej sprawozdania ze swojej działalności w
sposób określony obowiązującymi przepisami prawa.
Rozdział VII
LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA
§ 42
1.

2.

Stowarzyszenie może zostać rozwiązane uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków z
zastrzeżeniem przepisów określonych ustawą. Podejmując uchwałę Walne Zgromadzenie
Członków określa sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
W wypadku, gdy uchwała, o której mowa w ust. 1 nie określiła przeznaczenia majątku
Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków może powołać Komisję Likwidacyjną w
składzie 3-5 członków zwyczajnych, która wskaże, na jakie cele określone w Statucie zostanie
przeznaczony majątek Stowarzyszenia, zaś przypadku niepowołania Komisji Likwidacyjnej
przeznaczenie majątku określi Zarząd, odpowiedzialny za likwidację.
§ 43

1.
Stowarzyszenie ogólnokrajowe nie odpowiada za zobowiązania Stowarzyszenia w Oddziale
posiadającego osobowość prawną.
2.
Stowarzyszenie w Oddziale posiadające osobowość prawną, nie odpowiada za zobowiązania
Stowarzyszenia ogólnokrajowego, w szczególności za powstałe przed powołaniem Oddziału.
3.
Stowarzyszenie w Oddziale może zostać rozwiązane uchwałą Walnego Zgromadzenia
Członków Oddziału.
4.
W wypadku rozwiązania Stowarzyszenia w Oddziale posiadającego osobowość prawną jego
majątek przechodzi na rzecz Stowarzyszenia ogólnokrajowego.

Protokólant

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
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