Statut Stowarzyszenia Zdrowa Polska przyjęty w dniu 23 czerwca 2018 przez Zebranie
Założycielskie.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne
Art. 1
Tworzy się stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Zdrowa Polska – Czyńmy Dobro, działające
na podstawie niniejszego statutu i zwane dalej Stowarzyszeniem.
Art. 2.
Stowarzyszenie działa na podstawie i w granicach obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej
prawa. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i zostało zawiązane na czas nieograniczony.
Art. 3.
1.Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza
granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
Art. 4.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Nowy Sącz.

Rozdział 2. Cele i sposoby działania
Art. 5.
Celami Stowarzyszenia są:
1) Upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony zdrowia, higieny, medycyny naturalnej oraz
ochrony przyrody.
2) Wspieranie tworzenia, gromadzenia i rozpowszechniania ogólnodostępnych danych
dotyczących zdrowia.
3) Wspieranie, rozwój i promocja zdrowego stylu życia, opartego na analizie danych
medycznych oraz metod naturalnych.
4) Ochrona życia i zdrowia biologicznego Polaków i polskiego środowiska i dziedzictwa
przyrodniczego, ekologii i ochrony zwierząt.
5) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji;
6) Działalność edukacyjna, oświatowa i wychowawcza
7) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej
społeczeństwa
8) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
9) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Art. 6.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) Zbieranie, analizowanie i wymianę informacji dotyczących realizowanych celów
Stowarzyszenia.
2) Prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu celów stowarzyszenia w kraju i za granicą.
3) Prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczej, kulturalno-oświatowej w szerokim tego
słowa znaczeniu zgodnej z celami statutu
4) Organizowanie odczytów, zjazdów, konferencji, szkoleń i sympozjów naukowych oraz działań
promocyjnych związanych z celami Stowarzyszenia.

5) Organizowanie spotkań i imprez okolicznościowych propagujących cele i idee Stowarzyszenia,
6) Współpracę i dialog z centralnymi i terenowymi organami państwowymi oraz samorządowymi.
7) Prowadzenie działań na rzecz odpowiednich uregulowań prawnych w prawodawstwie polskim
lub międzynarodowym.
8) Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój medycyny i naturoterapii w Polsce.
9) Promocje rozwiązań wspomagających ochronę zdrowia i upowszechnianie naturalnych metod
wzmacniania odporności organizmu.
10) Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej
oraz naukowo-badawczej
11) Prowadzenie względnie wspomaganie poradnictwa różnego typu.
12) Udzielanie wsparcia osobom których prawa w zakresie swobód obywatelskich, praw pacjenta
zostały złamane, zwłaszcza jeśli chodzi o prawo wyboru metody leczenia profilaktycznego lub
braku poinformowania o skutkach ubocznych przed podaniem środka farmakologicznego lub
innego spożywczego. Obejmować to będzie również przeciwdziałanie wprowadzaniu opinii
publicznej w błąd poprzez reklamowanie produktów farmakologicznych bez informowania o
możliwości wystąpienia skutków ubocznych;
13) Pozyskiwanie środków na działalność Stowarzyszenia z różnego rodzaju funduszy.

Art. 7
W realizacji swych celów statutowych Stowarzyszenie może współdziałać z innymi fundacjami,
stowarzyszeniami i organizacjami charytatywnymi o podobnych celach i charakterze.

Rozdział 3. Członkostwo
Art. 8
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych, członków wspierających i
członków honorowych.
Art. 9
Cudzoziemcy, zarówno mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i
nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej polskiej, mogą być członkami
Stowarzyszenia na równi z obywatelami polskimi.
Art. 10
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która
1) jest zainteresowana aktywnym działaniem w Stowarzyszeniu,
2) przekazała Zarządowi wypełnioną deklarację członkowską,
3) uzyskała zgodę Zarządu na przyjęcie w poczet członków. Zarząd ma obowiązek podjąć
uchwałę o przyjęciu lub nie kandydata w przeciągu 4 tygodni od dnia złożenia deklaracji
członkowskiej. W przypadku nie przyjęcia do stowarzyszenia zarząd zobowiązany jest podać
takiej osobie przyczynę odrzucenia wniosku.
4) opłaciła pierwszą składkę członkowską,
5) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
Art. 11
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1) uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków,
2) wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia,
3) uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu działania Stowarzyszenia,
4) korzystania z pomocy Stowarzyszenia w działaniach na rzecz celów statutowych
Stowarzyszenia,

5) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia w kwestiach dotyczących
działalności Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
2) czynnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia, w szczególności poprzez udział w
głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków;
3) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia;
Art. 12
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna
zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową,
rzeczową lub doradczą. Członek wspierający będący osobą prawną może działać w
Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu podjętej nie później niż w ciągu 4 tygodni od daty złożenia deklaracji. Prawo decyzji
o przyjęciu członka wspierającego ma także Walne Zebranie Członków, przy czym decyzja
podejmowana jest zwykłą większością głosów.
Art. 13
1. Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo:
1) uczestnictwa z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków,
2) uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu działania Stowarzyszenia,
3) korzystania z pomocy Stowarzyszenia w działaniach na rzecz celów statutowych
Stowarzyszenia,
4) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia w kwestiach dotyczących
działalności Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający Stowarzyszenia ma obowiązek przestrzegania statutu, regulaminów i
uchwał władz Stowarzyszenia oraz wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia.
Art. 14
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla
realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku
płacenia składek, poza tym posiadają wszystkie prawa przysługujące członkom zwyczajnym.
Członków honorowych przyjmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
Art. 15
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi i jest skuteczne z chwilą otrzymania pisma przez Zarząd;
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, a także utraty
praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
3) skreślenia na mocy uchwały Zarządu z listy członków z powodu co najmniej półrocznych
zaległości w opłacaniu składek członkowskich, notorycznego nie wywiązywania się z innych
obowiązków określonych w art. 11 ust. 2 oraz ze względu na brak przejawów aktywnej
działalności na rzecz Stowarzyszenia.
4) skreślenia na mocy uchwały Zarządu członka wspierającego z listy członków na skutek
notorycznego niewywiązywania się z obowiązków określonych w art. 13 ust. 2.
5) wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu z powodu działania na szkodę
Stowarzyszenia lub wbrew jego celom statutowym.

Art. 16
1) Od decyzji Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, skreśleniu z
listy członków bądź wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje prawo wniesienia
odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od
dnia doręczenia stosownej uchwały. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie na
najbliższym posiedzeniu. Uchwała Walnego Zebrania w tej sprawie jest ostateczna.
2) Od dnia doręczenia uchwały o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu ze
Stowarzyszenia członek Stowarzyszenia jest zawieszony w prawach członkowskich.
3) Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje z chwilą uprawomocnienia się uchwały o
wykluczeniu lub skreśleniu z listy członków.
Art. 17
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków;
2. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać
Poniesione koszty pracy są do wglądu przez każdego członka stowarzyszenia.

pracowników.

Rozdział 4. Władze
Art. 18
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
2. Walne Zebranie może powoływać Koordynatorów Regionalnych w celu usprawnienia
realizowania działalności Stowarzyszenia na danym terenie.
Art. 19
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej rozpoczyna się z dniem wyboru i trwa 2 lata.
Art. 20
W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia, pochodzących z wyboru ulegnie zmniejszeniu w czasie
trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji spośród członków
Stowarzyszenia, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym
można powołać nie więcej niż połowę składu organu. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne
Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
Walne Zebranie Członków
Art. 21
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W skład Walnego Zebrania Członków wchodzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie Członków wybiera ze swojego składu Przewodniczącego, który kieruje jego
obradami.
4. Walne Zebranie Członków może uchwalić szczegółowy regulamin obrad.
5. Jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków
zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków
Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez
względu na liczbę obecnych członków. Drugi termin głosowania może zostać wyznaczony w
tym samym dniu najwcześniej 1 godzinę później, niż pierwszy termin. W przypadku równego
rozkładu głosów decyduje głos Przewodniczącego obrad.
6. Jeżeli postanowienia statutu lub uchwała Walnego Zebrania Członków nie stanowią inaczej,
głosowania na Walnym Zebraniu Członków są jawne.

7. W razie wystąpienia szczególnych okoliczności wymagających pilnej decyzji Walnego
Zebrania lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek
Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia,
inicjuje wypracowanie tej decyzji w drodze uzgodnień za pomocą poczty elektronicznej,
faksu, korespondencji itp. – bez konieczności zwoływania posiedzenia tych organów. Z
uzgodnień dokonanych w takim trybie sporządza się protokół, do którego dołącza się wydruki
korespondencji i stanowisk poszczególnych członków w/w gremiów.
8. W sytuacji, o której mowa w ust. 7 decyzje w opisanym tam trybie zapadają większością
2/3 głosów przy uczestnictwie w głosowaniu 80% członków stowarzyszenia.
Art. 22
1. Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz do roku jako sprawozdawcze oraz co cztery
lata jako sprawozdawczo-wyborcze przez Zarząd. O miejscu, terminie i proponowanym
porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia
z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Członkom przysługuje prawo wniesienia
na piśmie zastrzeżeń co do terminu walnego zebrania. Zarząd ustali nowy termin
Walnego Zebrania w przypadku złożenia zastrzeżeń przynajmniej przez co najmniej
połowę członków.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd z własnej
inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby
członków Stowarzyszenia.. W dwóch ostatnich przypadkach, Walne Zebranie Członków
odbywa się w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia Zarządowi stosownego wniosku,
chyba że zachodzą okoliczności, wymagające pilnych decyzji, o których mowa w art. 21
ust. 7 Statutu. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia z co najmniej
dwutygodniowym wyprzedzeniem.
3. Walne Zebranie Członków zwołuje się za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską,
za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanych przynajmniej na dwa tygodnie przed datą
Walnego Zebrania. Możliwe jest też zwołanie Walnego Zebrania za pomocą poczty
elektronicznej z potwierdzeniem zwrotnym.
4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków w okresie 30 dni od daty, w której
upłynął rok od poprzedniego walnego zebrania, lub gdy upłynie 30 dni od dnia złożenia
wniosków określonych w ust.2, a Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków Zebranie może być zwołane przez Komisje Rewizyjną.
Art. 23
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy między innymi:
1) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2) określanie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) udzielanie corocznego absolutorium członkom Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4) wybieranie i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5) zatwierdzanie sprawozdania Zarządu,
6) zatwierdzanie bilansu i innych sprawozdań finansowych,
7) uchwalanie rocznego budżetu Stowarzyszenia,
8) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku Stowarzyszenia,
9) podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu
Stowarzyszenia przez Zarząd,
10) podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia,
11) podejmowanie uchwał o przystępowaniu do organizacji krajowych i międzynarodowych,
12) podejmowanie uchwał w innych sprawach wymienionych w Statucie, nie zastrzeżonych do
kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd
Art. 24
1. W skład Zarządu wchodzi od trzech do pięciu członków, wśród nich Prezes, Wiceprezes
oraz Skarbnik.
2. Zarząd jest wybierany i odwoływany przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym
bezwzględną większością głosów. Niezbędne kworum to połowa członków stowarzyszenia
lub w przypadku trybu opisanego w art. 21 ust. 7 - 80% członków stowarzyszenia.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności większości swojego
składu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa, a pod jego
nieobecność głos Wiceprezesa.
5. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w formie telekonferencji z użyciem środków
łączności takich, jak: telefon, poczta, poczta elektroniczna.
6. Zarząd określi szczegółowe zasady swojego działania regulaminie.
Art. 25
1. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z
pełnioną funkcją.
Art. 26
Do zakresu działania Zarządu należy:
1) kierowanie działalnością Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków,
2) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
3) składanie sprawozdań ze swojej działalności na sprawozdawczym Walnym Zebraniu
Członków,
4) przygotowywanie projektu rocznego budżetu do zatwierdzenia przez Walne Zebranie
Członków,
5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
7) podejmowanie innych decyzji przewidzianych w Statucie.
Art. 27
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia we wszystkich sprawach majątkowych
i niemajątkowych uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu. Jednakże w przypadku
składania oświadczeń woli dotyczących zobowiązań, których wartość przekracza
10.000,00 zł, wymagane jest łączne działanie dwóch członków zarządu.
2. Zarząd Stowarzyszenia uprawniony jest do ustanowienia pełnomocników Zarządu.
Pełnomocnicy Zarządu zgodnie z ogólnymi zasadami Kodeksu cywilnego mogą być
ustanowieni do wszelkich czynności a w szczególności do składania oświadczeń woli we
wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych, do zaciągania zobowiązań majątkowych i
zawierania umów.
Komisja Rewizyjna
Art. 28
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z najmniej dwóch do pięciu członków.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej są wybierani i odwoływani przez Walne Zebranie Członków w
głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów . Niezbędne kworum to połowa członków
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stowarzyszenia lub w przypadku trybu opisanego w art. 21 ust. 7 - 80% członków
stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu Przewodniczącego.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w
roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności większości
swojego składu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego.
Komisja Rewizyjna może określić szczegółowe zasady swojego działania w regulaminie.
Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków lub organów Stowarzyszenia złożenia
wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Art. 29
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w organie zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w
sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok
poprzedni.
Art. 30
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie
ustalonym statutem ,
4) składanie na sprawozdawczym Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub
nieudzielenie absolutorium Zarządowi,
5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
Koordynatorzy Regionalni
Art. 31
1. Koordynatorzy Regionalni są członkami Stowarzyszenia koordynującymi działalność
Stowarzyszenia na danym terenie.
2. Koordynatorów Regionalnych powołuje i odwołuje Zarząd lub Walne Zebranie Członków,
określając ich szczegółowy zakres kompetencji oraz teren działania.
3. Koordynatorzy Regionalni mogą reprezentować Stowarzyszenie na zewnątrz na podstawie
udzielonego im przez Zarząd pełnomocnictwa.

Rozdział 5. Majątek i finanse
Art. 32
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
1) wpływów ze składek członkowskich,
2) świadczeń finansowych i rzeczowych członków wspierających,
3) darowizn, spadków i zapisów,
4) dochodów z własnej działalności,
5) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
6) ofiarności prywatnej,
7) zbiórek publicznych,

8) otrzymanych dotacji, subwencji, kontraktów, środków z funduszy publicznych, grantów.
2. Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na prowadzenie jego działalności statutowej.
3. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Stowarzyszenie przeznacza na działalność pożytku
publicznego.
4. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia,
5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
zarząd.
Art. 33
Wysokość oraz tryb opłacania składek członkowskich określa Zarząd.
Art. 34
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, w rozmiarach
służących realizacji celów statutowych.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku
do działalności pożytku publicznego.
Art. 35
Zabronione jest:
1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku
do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia 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) przekazywanie 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 przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywanie 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 z celu statutowego;
4) dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział 6. Postanowienia końcowe
Art. 36
1. Zmiana statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego
Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w
Statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o
stowarzyszeniach.

