
STATUT 

Integracyjnego Stowarzyszenia Wiślańska Jedynka  

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§1. 

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób działających w 

oparciu o "Prawo o stowarzyszeniach" oraz zgodnie z ustawą "O działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie", w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust.1 

ustawy "O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" 

§2. 

Stowarzyszenie nosi nazwę „Integracyjne Stowarzyszenie Wiślańska Jedynka”, które w 

dalszej części statutu zwane jest „Stowarzyszeniem”  

§3. 

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Wiśle. 

§4. 

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 

§5. 

Stowarzyszenie zgodnie z art.8 ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" podlega rejestracji w 

Krajowym Rejestrze Sądowym. 

§6. 

Nadzór nad Stowarzyszeniem zgodnie z art.8 ust.5 pkt.2 ustawy "Prawo o Stowarzyszeniach" 

sprawuje Starosta Powiatu Cieszyńskiego oraz inne podmioty zgodnie z ustawą o 

wolontariacie. 

§7. 

Stowarzyszenie może przystępować do związków stowarzyszeń kultury fizycznej. 

 

§8. 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.  

 



§9. 

Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. 

§10. 

Stowarzyszenie używa pieczęci, przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

 

Rozdział II 

§11. 

Celami Stowarzyszenia są: 

1. Integracja środowiska sportowego Wisły z naciskiem na aktywizację osób 

niepełnosprawnych, poprzez działania w sferze kultury fizycznej, sportu, turystyki i 

rekreacji. 

2. Zapewnienie wszechstronnej pomocy członkom stowarzyszenia w rozwoju fizycznym 

i rehabilitacji ruchowej. 

3. Stworzenie systemu szkolenia sportowego i jego realizacja w oparciu o osoby sprawne 

i niepełnosprawne. 

4. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. 

5. Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży mających na celu zapobieganie 

patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu. 

6. Wspieranie działalności dydaktyczno-wychowawczych i kulturalnych szkoły. 

7. Promocja szkoły w środowisku. 

8. Inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie mieszkańców na rzecz wszechstronnego 

rozwoju szkoły i środowiska lokalnego. 

9. Prowadzenie działań popularyzujących osiągnięcia szkoły i jej wychowanków. 

10. Wspieranie działalności regionalnych zespołów dziecięco-młodzieżowych. 

11. Propagowanie zasad tolerancji i otwartości na wielokulturowość. 

12. Wspieranie działań szkoły zmierzających do kształtowania postaw 

patriotycznych, społecznych, kulturalnych i prozdrowotnych 

wychowanków. 

13. Działalność charytatywna na rzecz uczniów będących w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywanie szans edukacyjnych tych dzieci.  

14. Ochrona i promocja zdrowia. 

15. Działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych.  

16. Wspomaganie Szkoły w poprawianiu warunków lokalowych i w 

pozyskiwaniu sprzętu i pomocy dydaktycznych. 

17. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,  



18. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami.  

19. Upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych. 

20. Upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego.  

21. Podejmowanie działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego. 

22. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a 

także działań wspomagających rozwój demokracji. 

23. Promocja i organizacja wolontariatu. 

24. Promocja i ochrona środowiska naturalnego, działalność wspomagająca technicznie, 

szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w zakresie 

określonym w niniejszym paragrafie. 

§12. 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. Organizowanie zawodów i imprez sportowych na rzecz członków stowarzyszenia oraz 

innych osób niepełnosprawnych. 

2. Udział w zawodach sportowych, turniejach i imprezach organizowanych przez inne 

podmioty. 

3. Działalność rekreacyjna i turystyczna realizowana na rzecz członków stowarzyszenia 

oraz innych osób niepełnosprawnych. 

4. Organizowanie obozów i zgrupowań sportowych, turnusów sportowo - 

rehabilitacyjnych i rehabilitacyjnych. 

5. Prowadzenie działalności szkoleniowej, wychowawczej i informacyjnej na rzecz 

członków stowarzyszenia oraz innych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. 

6. Tworzenie sekcji sportowych. 

7. Budowa, eksploatacja i wyposażenie obiektów i urządzeń sportowych. 

8. Współdziałanie z właściwymi instytucjami państwowymi, prywatnymi, 

samorządowymi i społecznymi, sektorem gospodarczym. środkami masowego 

przekazu oraz z osobistościami życia publicznego zainteresowanymi problemami 

dzieci i młodzieży.  

9. Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej i wydawniczej 

służącej realizacji celów statutowych. 

10. Współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami tego typu w kraju i za granicą.  

11. Rozwijanie dialogu społecznego i włączanie partnerów społecznych do działań 

związanych z celami statutowymi. 

12. Organizację szkoleń, kursów, spotkań, prelekcji, pokazów, paneli dyskusyjnych, 

konferencji, wykładów, konkursów, przeglądów, festynów, imprez kulturalnych itp.  

13. Organizowanie i uczestnictwo w imprezach kulturalnych i dobroczynnych na terenie 

lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.  



14. Wykorzystywanie fachowej wiedzy specjalistów z różnych dziedzin życia. 

15. Wyrażanie opinii o istotnych sprawach dotyczących życia codziennego i publicznego. 

16. Tworzenie funduszy stypendialnych dla dzieci i młodzieży. 

17. Pozyskiwanie środków na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia od instytucji 

oraz funduszy krajowych i zagranicznych. 

18. Organizowanie samopomocowych form rozwiązywania problemów społecznych.  

19. Tworzenie i prowadzenie infrastruktury zapewniającej realizację celów statutowych.  

20. Realizację projektów przeznaczonych dla konkretnych instytucji i społeczności.  

21. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, organizowanie 

wycieczek aktywnego wypoczynku. 

22. Nawiązywanie współpracy oraz aktywne uczestnictwo w działaniach na rzecz rozwoju 

ekonomii społecznej. 

23. Planowanie i realizacja projektów z zakresu wspierania i rozwoju ekonomii 

społecznej. 

24. Podejmowanie innych zadań w zakresie statutowej działalności Stowarzyszenia.  

2. Działalność wskazana w niniejszym paragrafie prowadzona jest w sferze zadań 

publicznych organizacji pożytku publicznego i może być prowadzona jako odpłatna lub 

nieodpłatna działalność statutowa. 

 

§13 

Stowarzyszenie w swoich działaniach w celu realizacji celów współdziała w 

szczególności: 

1. Z Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych w Warszawie. 

2. Współpracę z Zespołem Szkół nr.1 w Wiśle i Zespołem Szkół Ogólnokształcących w 

Wiśle. 

3. Współdziałanie z organami administracji państwowej oraz samorządowej. 

4. Współdziałanie z innymi instytucjami państwowymi, spółdzielczymi oraz 

organizacjami społecznymi. 

5. Współdziałanie oraz wymiana doświadczeń z innymi organizacjami działającymi na 

rzecz środowiska osób niepełnosprawnych w kraju i za granicą. 

 

 

 

 

 



 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§14. 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1. Członkowie zwyczajni. 

2. Członkowie wspierający. 

3. Członkowie honorowi. 

§15. 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna nie 

pozbawiona praw publicznych. 

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenie zostaje się poprzez złożenie pisemnej 

deklaracji o przystąpieniu przyjętej przez Zarząd. 

3. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności 

prawnych mogą być członkami zwyczajnymi, z tym, że w składzie zarządu 

stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności 

prawnej. 

4. W odniesieniu do dzieci i młodzieży do lat 16 przyjęcie do grona członków 

uczestników stowarzyszenia odbywa się po złożeniu deklaracji o której mowa w pkt. 2 

oraz pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. 

 

§16. 

1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która 

zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową, rzeczową lub organizacyjną 

przyczyniając się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 

2. Członek wspierający przyjmowany jest na podstawie uchwały Zarządu 

Stowarzyszenia. 

3. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu poprzez swego 

pełnomocnika. 

§17. 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie 

zasłużona w realizacji celów Stowarzyszenia. 

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu 

Stowarzyszenia. 

 

 



§18. 

Utrata członkostwa następuje na wniosek: 

1. Wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie przez członka lub opiekuna. 

2. Skreślenia z listy członków. 

3. Wykluczenia. 

4. Likwidacji osoby prawnej - członka wspierającego Stowarzyszenia. 

5. Śmierci członka Stowarzyszenia. 

6. Pozbawienie przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia 

godności członka honorowego. 

§19. 

Przyczyną utraty członkostwa jest: 

1. W przypadku skreślenia z listy członków: 

- nieusprawiedliwione zaleganie w opłacaniu składek członkowskich przez okres pół 

roku, 

- pozbawienie praw publicznych przez sąd. 

2. W przypadku wykluczenia: 

- uchylanie się od udziału w pracach Stowarzyszenia, nieprzestrzeganie statutu, 

uchwał i regulaminów. 

- naruszenie zasad współżycia społecznego. 

- skazanie prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo. 

§20. 

1. Skreślenie z listy członków albo wykluczenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia. 

2. Od decyzji o skreśleniu albo wykluczeniu ze Stowarzyszenia osoba w stosunku, do 

której taką decyzję podjęto, może się odwoływać do Walnego Zebrania Członków w 

terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

3. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia albo odrzucenia 

odwołania zwykłą większością głosów. 

 

§21. 

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo: 

1. Wspierać władze Stowarzyszenia w realizacji jego celów. 

2. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia z zastrzeżeniem §22 

3. Czynnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia. 

4. Czynnego udziału w zebraniach Walnego Zebrania Członków z głosem stanowiącym 

z zastrzeżeniem §22. 

5. Zgłaszać propozycje uchwał i postulatów. 

6. Reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz w ramach promocji jego działalności. 



7. Korzystania z pomocy, opieki, poradnictwa, instruktażu, ośrodków, urządzeń i innych 

usług i świadczeń Stowarzyszenia w granicach jego statutowej działalności. 

8. Brania udziału w zajęciach i imprezach programowych organizowanych przez 

Stowarzyszenie. 

§22. 

Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych należeć do 

stowarzyszenia bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez 

prawa korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. 

§23. 

Członkowie honorowi Stowarzyszenia nie posiadają praw wyborczych określonych w §21. 

 

§24. 

Obowiązki członków Stowarzyszenia: 

1. Stosować się do postanowień statutu, uchwał i regulaminów Stowarzyszenia oraz 

uchwał Zarządu. 

2. Brać czynny udział w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 

3. Uczestniczyć w przedsięwzięciach i imprezach organizowanych przez 

Stowarzyszenie. 

4. Regularnie opłacać składki członkowskie. 

5. Partycypować w kosztach bieżących Stowarzyszenia, nie znajdujących pokrycia w 

składkach członkowskich. 

 

 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

§25. 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie Członków. 

2. Zarząd. 

3. Komisja Rewizyjna. 

§26. 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. Walne Zebranie Członków zwołuje się jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 

3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz w roku w 

terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. 



4. O terminie i miejscu obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia 

wszystkich uprawnionych członków Stowarzyszenia, co najmniej 14 dni przed 

terminem obrad. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków z zachowaniem pkt.4 może zostać zwołane 

przez: 

a. Zarząd Stowarzyszenia 

b. Na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

c. Na pisemny wniosek co najmniej 10% członków Stowarzyszenia. 

6. Porządek obrad musi być określony w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu Członków. 

7. Zmiana porządku obrad może zostać dokonana pod warunkiem uczestniczenia w nim 

2/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. 

8. Uchwały na Walnym Zebraniu członków zapadają zwykłą większością głosów, w 

obecności co najmniej połowy uprawnionych do uczestniczenia w Zebraniu, oprócz 

przypadków określonych w ustawach lub w statucie. 

9. W przypadku braku kworum w wyznaczonym przez Zarząd terminie Walne Zebranie 

wyznacza nowy termin przypadający w tym samym dniu w odstępie co najmniej 

jednej godziny. 

10. Uchwały w nowym wyznaczonym terminie są ważne niezależnie od ilości 

uczestniczących w nim członków. 

11. Walne Zebranie Członków nie może podjąć uchwały o zmianie statutu jeżeli o takiej 

uchwale nie było wzmianki w zawiadomieniu o Zebraniu. Uchwała o zmianie statutu 

może zapaść tylko bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy 

liczby członków uprawnionych do głosowania. 

 

§27 

Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1. Uchwalenie Statutu Stowarzyszenia oraz jego zmian. 

2. Uchwalenie Regulaminu działania Walnego Zebrania Członków. 

3. Uchwalanie regulaminów innych niż statut dotyczących ogółu członków o ile nie są w 

kompetencji Zarządu. 

4. Uchwalanie wysokości składek członkowskich. 

5. Uchwalanie programów działania Stowarzyszenia na najbliższy okres oraz głównych 

kierunków działalności na lata przyszłe. 

6. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

7. Udzielenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium członkom Zarządu. 

8. Wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

9. Nadawanie oraz pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia. 

10. Rozpatrywanie odwołań w sprawach o utratę członkostwa lub o skreśleniu z listy 

członków. 

11. Podejmowanie uchwał o zakupie oraz sprzedaży nieruchomości. 

12. Podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do związków stowarzyszeń, 

przystępowanie do spółek oraz innych osób prawnych. 



13. Podejmowanie uchwał w sprawie podziału Stowarzyszenia. 

14. Podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Stowarzyszenia oraz sposobu podziału 

jego majątku. 

§28 

Walne Zebranie Członków może podjąć uchwałę także w innych sprawach niż 

wymienione w §27. 

§29 

Jeżeli Walne Zebranie Członków podejmie uchwałę leżącą w kompetencji innego organu 

Stowarzyszenia, organ ten może zaskarżyć ją do Sądu wnioskując o stwierdzenie jej 

nieważności, jeżeli w oczywisty sposób godzi w prawa członków Stowarzyszenia lub jest 

sprzeczna z ustawami lub innymi aktami prawnymi. 

Zarząd 

§30 

Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu członków w osobach prezesa, wiceprezesa oraz 

członków. 

§31. 

Kadencja członków Zarządu trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym 

bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków 

uprawnionych do głosowania. 

§32. 

Jeżeli w trakcie kadencji członkowie Zarządu przestaną pełnić swoje funkcje, na 

najbliższym Walnym Zebraniu Członków skład Zarządu jest uzupełniany do stanu 

zgodnie z §30. 

§33 

Do wyłącznych kompetencji Zarządu należy: 

1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanie na zewnątrz. 

2. Tworzenie i likwidowanie funduszy celowych. 

3. Przyznawanie stypendiów dla członków w ramach funduszy celowych. 

4. Przyjmowanie członków w skład Stowarzyszenia. 

5. Skreślanie z listy członków Stowarzyszenia. 

6. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków. 

7. Uchwalanie szczegółowych programów działania Stowarzyszenia na podstawie 

programów uchwalonych przez Walne Zebranie Członków. 

8. Rozpatrywanie innych spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów. 

9. Prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości Stowarzyszenia. 



§34 

Zarząd reprezentują na zewnątrz, również przy zaciąganiu zobowiązań majątkowych: 

1. Prezes Zarządu i wiceprezes Zarządu 

2. Prezes Zarządu i członek Zarządu 

3. Wiceprezes Zarządu i członek Zarządu 

4. Reprezentacja łączna. 

§35. 

Zarząd może ustanowić pełnomocnika do określonych rodzajów czynności. 

1. Zarząd może zlecić prowadzenie spraw związanych z rachunkowością podmiotom 

zewnętrznym. 

2. Rachunkowość prowadzona przez Zarząd musi zapewnić szczegółowe rozliczenia z 

budżetem oraz z tytułu darowizn. 

 

Komisja Rewizyjna 

§36. 

1. Komisja Rewizyjna jest organem wewnętrznej kontroli Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna jest niezależna od innych władz Stowarzyszenia. 

3. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, przewodniczącego i dwóch członków. 

Kadencja trwa 4 lata. Wybór komisji odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną 

większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych 

do głosowania. Uzupełnienie składu Komisji następuje w sposób identyczny jak 

uzupełnienie składu zarządu opisane w § 32. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych organów 

wybieralnych Stowarzyszenia. 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani 

pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. 

6. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby, które były skazane 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego 

lub przestępstwo skarbowe. 

 

 

 

 

 



§37. 

Do wyłącznej kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1. Kontrolowanie pod względem formalno - prawnym bieżącej działalności Zarządu. 

2. Kontrolowanie Zarządu pod względem zasadności wydatków ponoszonych przez 

Stowarzyszenie. 

3. Występowanie do Zarządu z wnioskami oraz zaleceniami pokontrolnymi. 

4. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o przyjęcie albo odrzucenie 

sprawozdania Zarządu. 

5. Składanie sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 

 

Rozdział V 

Majątek Stowarzyszenia 

§38. 

Majątek stowarzyszenia tworzony jest z następujących źródeł. 

1. Wpływy ze składek członkowskich. 

2. Wpływy z działalności statutowej. 

3. Dochody z ofiarności publicznej. 

4. Darowizny osób fizycznych i prawnych. 

5. Dotacje, refundacje i darowizny celowe przekazywane przez budżet państwa, 

jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz inne podmioty. 

6. Dochody z majątku Stowarzyszenia. 

 

§39. 

Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach 

określonych stosownymi przepisami dotyczącymi działalności pożytku publicznego. Dochód 

z tej działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych określonych w 

§ 11, które są celami pożytku publicznego.  

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie 

działalności gospodarczej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

 

§40. 

Członkami organów wybieralnych Stowarzyszenia nie mogą być osoby skazane 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe. 

§41. 

Stowarzyszenie nie może: 

1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w 

stosunku do jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z 

którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy 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”, 

2. Przekazywać majątku Stowarzyszenia 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 przekazanie to następuje bezpłatnie 

lub na preferencyjnych warunkach, 

3. Wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego 

organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku 

do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu 

Stowarzyszenia,  

4. Nabywać 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. 

§42. 

Stowarzyszenie może się rozwiązać na podstawie własnej uchwały powziętej przez Walne 

Zebranie Członków większością 2/3 głosów. 

§43. 

W przypadku powzięcia decyzji o likwidacji Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków 

powołuje komisję likwidacyjną spośród członków Zarządu lub innych osób. 

 

 

 


