STATUT
KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA PRZETWÓRCÓW OWOCÓW I
WARZYW

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Krajowe Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw w Lublinie zwane dalej
Stowarzyszeniem działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zmian.) oraz
niniejszego statutu.
2. Krajowe Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw w Lublinie może używać również
skrótu KSPOiW, a także obok nazwy w języku polskim tłumaczenia nazwy na język obcy.
§ 2.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§ 3.
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska i obszar poza jej
granicami.
§ 4.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lublin.
§ 5.
Stowarzyszenie ma prawo używania własnej pieczęci, logo i odznak organizacyjnych.
§ 6.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, jednakże do
prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników na zasadzie umów o
pracę lub umów prawa cywilnego.
§ 7.
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji,
których działalność jest zbieżna z celami i zadaniami Stowarzyszenia.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1 bądź o wystąpieniu z nich
decyduje Zarząd.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
§ 8.

Celem Stowarzyszenia jest:
1) przyczynianie się do tworzenia optymalnych warunków dla rozwoju przetwórstwa
owoców i warzyw w Polsce,
2) reprezentowanie i ochrona interesów przetwórców owoców i warzyw,
3) tworzenie płaszczyzny współpracy dla przedsiębiorstw działających w
branży owocowo-warzywnej,
4) podejmowanie inicjatyw idących w kierunku zabezpieczania przetwórcom ich stałego
i stabilnego miejsca w gospodarce, między innymi poprzez informowanie organów
władzy i instytucji w Polsce i Unii Europejskiej o skutkach, jakie mogą wynikać z tytułu
uregulowań prawnych, wprowadzanych wbrew interesom Polskich producentów
owoców świeżych lub ich przetwórców,
5) kreowanie na forum publicznym dobrej marki i imienia branży,
6) wspieranie interesów producentów owoców i warzyw w kontaktach z organami
administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami i podmiotami
działającymi w Polsce i w Unii Europejskiej w sprawach istotnych dla branży owoców
i warzyw,
7) promowanie i utrwalanie zasad uczciwości w działalności gospodarczej,
8) organizowanie szkoleń, konferencji, spotkań branżowych, wystaw i targów oraz wspieranie
członków Stowarzyszenia w uczestniczeniu w powyższych imprezach.
§ 9.
Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia to w szczególności:
1) wspieranie i inicjowanie wszelkich działań służących realizacji celów, o których mowa w
§ 8,
2) występowanie przed organami administracji rządowej, samorządowej oraz innymi
instytucjami i organizacjami w imieniu członków Stowarzyszenia,
3) tworzenie mechanizmu stałych kontaktów i konsultacji z administracją rządową i
samorządową,
4) przygotowywanie i uchwalanie opinii, ekspertyz i stanowisk oraz opracowywanie
wniosków pod adresem organów samorządowych i administracji publicznej,
5) przygotowywanie i uchwalanie opinii, ekspertyz i stanowisk oraz opracowywanie
wniosków do władz lokalnych, krajowych oraz instytucji i organizacji
międzynarodowych w związku z inicjatywami publicznymi i komercyjnymi,
6) podejmowanie współpracy z podmiotami gospodarczymi i ich organizacjami,
organizacjami samorządu gospodarczego i zawodowego, organizacjami rolników
oraz organizacjami pracodawców i pracobiorców,
7) inicjowanie, propagowanie i wspieranie wszelkich form samoorganizacji
społeczności,
8) popularyzacja idei przedsiębiorczości,
9) promocja potencjału społeczno-gospodarczego branży owoców i warzyw,
10) inicjowanie, wspieranie i współuczestniczenie we wszystkich inicjatywach
mających na celu wzmacnianie i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego
branży owoców i warzyw w Polsce,
11) inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do aktywizacji ludności wiejskiej
w kierunku znajdowania zatrudnienia w przetwórstwie owoców i warzyw,
12) aktywna współpraca z mediami i prezentowanie opinii publicznej stanowiska
Stowarzyszenia wobec decyzji władz rządowych i samorządowych.

§ 9a
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach
określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia
służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego
członków.
2. Przedmiotem działalności Stowarzyszenie jest:
1) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - podklasa 82.30.Z
wg Polskiej Klasyfikacji Działalności;
2) Działalność organizacji profesjonalnych - podklasa 94.12.Z
wg Polskiej
Klasyfikacji Działalności;
3) Działalność
pozostałych
organizacji
członkowskich,
gdzie
indziej
niesklasyfikowana - podklasa 94.99.Z wg Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
§ 11.
1) Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia mogą być wyłącznie osoby o nieposzlakowanej
opinii i nieskazitelnym charakterze dające swoim dotychczasowym zachowaniem rękojmię
godnego reprezentowania Stowarzyszenia.
2) Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna będąca obywatelem
polskim lub cudzoziemcem zamieszkałym w Polsce lub za granicą, mająca pełną zdolność
do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, zainteresowana działalnością
Stowarzyszenia, będąca właścicielem, współwłaścicielem, członkiem zarządu,
prokurentem
bądź
pracownikiem
przedsiębiorstwa
przetwórstwa
owoców
i warzyw mająca pisemną rekomendację do uczestnictwa w Stowarzyszeniu swojego
przedsiębiorstwa posiadającego status członka wspierającego.
3) Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być również osoba fizyczna będąca
obywatelem polskim lub cudzoziemcem zamieszkałym w Polsce lub za granicą, mająca
pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia, będąca właścicielem, współwłaścicielem, członkiem
zarządu,
prokurentem
bądź
pracownikiem
przedsiębiorstwa
związanego
z przetwórstwem owoców i warzyw, posiadającego status członka wspierającego. Osoba
taka winna mieć pisemną rekomendację zarówno własnego przedsiębiorstwa jak też
przedsiębiorstwa przetwórstwa owoców i warzyw - członka wspierającego Stowarzyszenia.
§ 12.
1) Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna mająca siedzibę
w Unii Europejskiej, lub poza jej granicami, popierająca działalność Stowarzyszenia i

2)
3)
4)
5)

deklarująca opłacanie składki członkowskiej, a także
materialne wspieranie
Stowarzyszenia.
Postanowienia § 11 ust. 2 stosuje się odpowiednio do członków wspierających
Członek wspierający opłaca składkę członkowską w ustalonej wysokości.
Osoba prawna jest reprezentowana przez osobę fizyczną wskazaną przez właściwy
organ osoby prawnej.
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie uprawniającym do
uzyskania statusu członka wspierającego i posiadająca ten status może jednocześnie
uzyskać status członka zwyczajnego. W takim wypadku osoba ta zobowiązana jest do
płacenia składek członkowskich należnych zarówno od członków zwyczajnych, jak i
członków wspierających.

§ 13.
1) Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla
Stowarzyszenia.
2) Godność członka honorowego nadaje w drodze uchwały Walne Zebranie Członków na
wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
§ 14.
1) Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje do Stowarzyszenia w drodze
jednogłośnej uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji, jeżeli
kandydat spełnia wszystkie wymagania statutowe, w tym uzyskał konieczne
rekomendacje od członków wspierających i opłacił w pełnej wysokości pierwszą składkę
członkowską za bieżący rok obrotowy.
2) Od uchwały o odmowie przyjęcia w poczet członków, kandydatowi przysługuje prawo
wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia
doręczenia uchwały
§ 15.
Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
3) używania oznak i znaków Stowarzyszenia
4) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
5) bieżącej informacji o wszelkich decyzjach, uchwałach i innych działaniach
Stowarzyszenia i jego władz.
§ 16.
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1) przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczenie w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
3) regularne opłacanie składek członkowskich w terminie do końca marca danego roku
obrotowego i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.”
§ 17.
1) Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego uczestnictwa
w wyborach władz Stowarzyszenia, posiada prawa określone w § 15 pkt 2 – 5 statutu,
2) Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział, z głosem doradczym,
w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia.

3) Członek wspierający jest zobowiązany do opłacania ustalonej składki członkowskiej w
terminie do końca marca danego roku obrotowego i wywiązania się z zadeklarowanej
pomocy finansowej, oraz do przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz
Stowarzyszenia
4) Członek honorowy obowiązany jest do przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał
władz Stowarzyszenia.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

§ 18.
Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w przypadku:
1) rezygnacji z członkostwa zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,
2) śmierci członka, likwidacji lub upadłości członka wspierającego,
3) wykluczenia z powodu zalegania z opłacaniem składek członkowskich lub innych
zobowiązań przez okres dłuższy niż 3 miesiące,
4) wykluczenia z powodu naruszenia statutu, regulaminów lub uchwał władz
Stowarzyszenia, a także w przypadku działania na szkodę Stowarzyszenia.
5) wycofanie rekomendacji przedsiębiorstwa przetwórstwa owoców i warzyw, o której
mowa w § 11 ust. 1 Statutu
Przez naruszenie niniejszego statutu należy w szczególności rozumieć każde zdarzenie
podważające wiarygodność i dobrą opinię o członku Stowarzyszenia m.in. każde
zachowanie członka Stowarzyszenia naruszające zasady etyki, obowiązujące w
wykonywanym przez niego zawodzie, bądź popełnienie przez niego przestępstwa lub
prowadzenie jakiejkolwiek nielegalnej działalności.
Członek stowarzyszenia w stosunku do którego zaistniały przesłanki, określone w ust. 2
obowiązany jest powiadomić niezwłocznie o tym fakcie Zarząd Stowarzyszenia.
Obowiązek powiadomienia Zarządu Stowarzyszenia, o zaistnieniu przesłanek, o
których mowa w ust 2 wobec jakiegokolwiek członka Stowarzyszenia ciąży na każdym
członku Stowarzyszenia, który takie informacje posiada.
W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3 – 5 o wykluczeniu orzeka Zarząd
Stowarzyszenia z tym, że w przypadku określonym w ust. 1 pkt 4 Zarząd działa z
własnej inicjatywy lub na wniosek przynajmniej 2 członków Stowarzyszenia.
wykluczeniu lub zawieszeniu członkostwa Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka
na piśmie, załączając odpis uchwały wraz z uzasadnieniem.
Od uchwały o wykluczeniu, bądź zawieszeniu członkowstwa, członkowi przysługuje
prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia
doręczenia uchwały.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 19.

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 20.
1) Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
2) Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani i odwoływani przez Walne

Zebranie Członków w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
3) Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym
Zebraniu Członków odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa
okres kadencji.
4) Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z
powodu:
a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
b) pisemnej rezygnacji,
c) odwołania przez Walne Zebranie Członków,
5) Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej, jeżeli statut nie stanowi inaczej,
podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności
co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych. Na żądanie uprawnionego do
głosowania w każdej sprawie może zostać uchwalone głosowanie tajne.
6) W przypadku, gdy na skutek jakiejkolwiek przyczyny skład Zarządu lub Komisji
Rewizyjnej jest mniejszy od minimalnej ilości wymaganej Statutem, uzupełnienie składu
tego organu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują w drodze uchwały
pozostali członkowie danego organu. W tym trybie można powołać nie więcej niż
połowę składu organu.
Walne Zebranie Członków
§ 21.
1. Walne Zebranie Członków, zwane również „Walnym Zebraniem” jest najwyższą
władzą Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) określanie podstawowych kierunków działania Stowarzyszenia,
2) uchwalanie statutu Stowarzyszenia i jego zmian,
3) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
4) powoływanie i odwoływanie z zastrzeżeniem § 20 pkt 6 Statutu członków Zarządu i
Komisji Rewizyjnej,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6) udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
7) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
8) nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich,
10) ustalanie, na wniosek Zarządu, wysokości składek członkowskich oraz innych
świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
11) ,
12) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia,
13) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
14) wybór Prezydium Walnego Zebrania w składzie: przewodniczący, zastępca,
sekretarz, które kieruje obradami Walnego Zebrania,
15) wybór Komisji Skrutacyjnej w składzie 3 osób,
16) podejmowanie wszelkich innych uchwał nie zastrzeżonych do kompetencji Zarządu i
Komisji Rewizyjnej.
§ 22.
1. Walne Zebrania mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
3. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, który o miejscu, terminie i porządku obrad

powiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia na piśmie, co najmniej na 14 dni przed
terminem Walnego Zebrania.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych.
5. W przypadkach określonych w ust. 4 pkt. 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie winno się
odbyć nie później niż w terminie dwóch miesięcy od daty otrzymania przez
Zarząd stosownego wniosku.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla
których zostało zwołane.
7. Posiedzenia Walnego Zebrania otwiera Prezes Zarządu, po czym następuje wybór
Prezydium Zebrania w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.
Prezydium kieruje obradami walnego zebrania.
§ 23.
1. W Walnym Zebraniu udział biorą członkowie zwyczajni uprawnieni do głosowania
oraz członkowie wspierający i honorowi, a także zaproszeni goście.
2. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zebraniu powinno być udzielone w formie pisemnej
lub dokumentowej. Przesłanie dokumentu pełnomocnictwa drogą elektroniczną nie wymaga
użycia bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
3. Przed rozpoczęciem obrad członkowie uprawnieni do głosowania lub ich pełnomocnicy
podpisują listę obecności.
4. Sekretarz sporządza protokół z obrad Walnego Zebrania, który podpisują członkowie
Prezydium. Załącznikiem do protokołu jest lista obecności.
§ 24.
1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym, chyba że postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej.
2. Każdy członek zwyczajny ma prawo do jednego głosu.
3. Podliczenia głosów oddanych za, przeciw i wstrzymujących się dokonuje Komisja
Skrutacyjna (jeśli zostanie wybrana) lub Prezydium.
Zarząd
§ 25.
1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu dla realizacji
celów Stowarzyszenia,
2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
4) podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do innych organizacji,
5) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, wykluczania i zawieszania
członków oraz zgłaszanie wniosku do Walnego Zebrania o nadanie godności członka
honorowego,
6) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
7) opracowywanie budżetu i sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego,

8) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, w tym podejmowanie uchwał
o nabyciu i zbyciu składników majątkowych,
9) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
10) rozpatrywanie sporów między członkami Stowarzyszenia powstałych na tle
działalności Stowarzyszenia.
§ 26.
1. Zarząd składa się z 7 członków w tym Prezesa, Wiceprezesa lub Wiceprezesów oraz
Skarbnika wybranych przez Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd spośród Członków Zarządu wybiera Prezesa Zarządu, Wiceprezesa lub
Wiceprezesów Zarządu, oraz Skarbnika.
3. Zarząd może w trakcie trwania kadencji dokonywać w drodze uchwały zmian
podziału funkcji, o których mowa w ust 2, przy czym fakt pełnienia przez daną osobę
przed zmianą określonej funkcji w Zarządzie nie stoi na przeszkodzie w pełnieniu
przez nią innej funkcji po zmianie.
4. Zakres czynności poszczególnych członków Zarządu ustala Zarząd.
5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest
jednoosobowo każdy z członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 31 niniejszego statutu.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 3 razy w roku .
7. Podczas głosowań na podjęciem uchwał przez Zarząd w przypadku równości głosów
decydujące znaczenie ma głos Prezesa Zarządu.
8.
Komisja Rewizyjna
§ 27.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) nadzorowanie i kontrolowanie działalności Stowarzyszenia ze szczególnym
uwzględnieniem gospodarki finansowej,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli,
3) żądanie od Zarządu zwołania posiedzenia Zarządu w terminie nie dłuższym niż miesiąc
od zgłoszenia żądania,
4) żądanie od Zarządu zwołania Walnego Zebrania,
5) zwołanie Walnego Zebrania w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie
ustalonym statucie,
6) składanie wniosków na Walnym Zebraniu w przedmiocie udzielenia absolutorium
Zarządowi,
7) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

1.
2.

3.
4.

§ 28.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie
Członków.
Komisja Rewizyjna spośród Członków Komisji Rewizyjnej wybiera
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej , Zastępcę Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej oraz Sekretarza.
Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a w razie potrzeby inni jej członkowie mają
prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we Władzach
Stowarzyszenia, a także nie mogą
a) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko
wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu,
obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi popełnione z winy
umyślnej.
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§ 29.
1. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może posiadać majątek trwały,
obrotowy, udziały, akcje w obcych podmiotach i fundusze.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
1) składek członkowskich oraz materialnego wsparcia Stowarzyszenia przez jego
członków,
2) dotacji oraz ofiarności publicznej,
3) darowizn, spadków i zapisów,
4) dochodów z majątku Stowarzyszenia.
5) dochody z własnej działalności gospodarczej
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego
roku.
4. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w
ciągu 30 dni od daty otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka
Stowarzyszenia.
5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
§ 30.
1. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
2. Następujące czynności zarządu majątkiem Stowarzyszenia wymagają zgody Walnego
Zebrania Członków:
a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości lub prawa wieczystego
użytkowania,
b) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,
c) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
d) przyjęcie lub odrzucenie spadku.
3. Majątek i fundusze Stowarzyszenia przeznaczone są wyłącznie do realizacji celów
Stowarzyszenia określonych w niniejszym Statucie. Zabrania się w szczególności :
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jej 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 Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków

organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze
statutowego celu Stowarzyszenia
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub
pracownicy oraz osób ich bliskich.

§ 31.
Do składania oświadczeń woli w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych
Stowarzyszenia, gdy wartość praw lub obowiązków majątkowych przekracza kwotę 50000
złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), wymagane jest współdziałanie dwóch
Członków Zarządu.

Rozdział VI
Zmiana Statutu
1.

2.
3.

4.

5.

§ 32.
Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne
Zebranie Członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością 2/3
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
Do zawiadomienia określonego w § 22 ust. 3 należy załączyć projekt nowego statutu
lub proponowanych zmian.
Zmiana Statutu może być dokonana na podstawie uchwały podjętej w drodze
głosowania pisemnego, większością 2/3 głosów w sytuacji, gdy przynajmniej połowa
członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania odda swój głos na piśmie
(głosowanie pisemne).
W przypadku nieuzyskania kworum podczas Walnego Zebrania Członków koniecznego
do zmiany Statutu można kontynuować głosowanie nad daną zmianą w trybie
pisemnym, o którym mowa w ust. 3 (pisemne głosowanie uzupełniające). Do zmiany
Statutu w tym trybie wymagane jest łączna większość 2/3 głosów przy ilości
głosujących stanowiącej co najmniej połowę członków uprawnionych do głosowania.
W takim przypadku dla uzyskania większości głosów oraz kworum koniecznych do
zmiany Statutu sumuje się głosy oddane na Walnym Zebraniu oraz podczas pisemnego
głosowania uzupełniającego Członkowie obecni na Walnym Zebraniu, na którym
zabrakło kworum koniecznego do zmiany Statutu wyłączeni są z pisemnego głosowania
uzupełniającego.
Głosowanie pisemne, o którym mowa w ust. 3 oraz pisemne głosowanie uzupełniające,
o którym mowa w ust. 4 przeprowadza Zarząd. Karta do głosowania dla swojej ważności
powinna zawierać treść proponowanych zmian Statutu oraz własnoręczny podpis
głosującego członka Stowarzyszenia. Z głosowań przeprowadzonych w trybie ust. 3 i 4
sporządza się protokół. Oddane karty do głosowania Zarząd przechowuje przez 10 lat
od dokonanego głosowania.

Rozdział VII Rozwiązanie
Stowarzyszenia
1.

2.
3.
4.
5.

§ 33.
Stowarzyszenie może być rozwiązanie na podstawie Uchwały Walnego Zebrania
Członków powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania.
Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne
Zebranie Członków nie wyznaczy innych likwidatorów lub likwidatora.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków
określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia pozostałego po jego likwidacji.
Do zawiadomienia określonego w § 22 ust. 3 należy załączyć projekt uchwały.
W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, które nie zostały
uregulowane w niniejszym statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 79,
poz. 855 z późn. zmian.).
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