STATUT STOWARZYSZENIA
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
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§1
Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Gdański Klub Żużlowy WYBRZEŻE. Stowarzyszenie może
używać skróconych nazw: GKŻ lub GKŻ WYBRZEŻE.
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o
stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1393 z późn.zm.), ustawy o sporcie z dnia
25 czerwca 2010 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 715 z późn.zm.) oraz niniejszego
Statutu.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk.
Stowarzyszenie podlega rejestracji i posiada osobowość prawną.
§2
Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią oraz emblematem, może wydawać legitymacje
członkowskie. Może też posiadać własne barwy klubowe.
Stowarzyszenie może ustanawiać własne odznaki i medale oraz przyznawać je, wraz z innymi
wyróżnieniami i nagrodami, osobom fizycznym i osobom prawnym.
§3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Stowarzyszenie może także prowadzić swoją działalność poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej.
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
Rok podatkowy/obrotowy Stowarzyszenia ustala się na okres 12 miesięcy począwszy od 1.
listopada roku poprzedniego do 30. Października roku następnego

§4
Stowarzyszenie może łączyć się z innymi organizacjami w ramach związku stowarzyszeń oraz
zwierać różnorodne porozumienia o współpracy.
Rozdział II
CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA
§5
Podstawowym celem Stowarzyszenia jest rozwój kultury fizycznej i sportu wyczynowego, zwłaszcza
sportu żużlowego w celu stworzenia na terenie Gdańska silnego zespołu ekstra ligowego.
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§6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) prowadzenie działalności w sekcjach sportowych;
b) organizowanie i prowadzenie systematycznych szkoleń sportowych i specjalistycznych
zgrupowań, otaczanie zawodników opieką i stwarzanie im warunków do uprawniania sportu;
c) organizowanie zawodów oraz innych imprez z udziałem sportowców krajowych i
zagranicznych oraz uczestnictwo klubowych zespołów sportowych w rozgrywkach
ogólnopolskich i spotkaniach międzynarodowych;
d) prowadzenie działalności wychowawczej wśród młodzieży, stwarzanie warunków
zachęcających młodzież do uprawiania sportu poprzez współdziałanie klubu ze szkołami i
nauczycielami wychowania fizycznego;
e) nawiązywanie międzynarodowych kontaktów sportowych;
f)
rozwijanie współpracy z uczelniami wyższymi o profilu wychowania fizycznego i sportu;
g) organizowanie konferencji, sympozjów, kursów i szkoleń o tematyce sportowej w
dziedzinach związanych ze sportem i kulturą fizyczną;
h) współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej w sprawach związanych z
rozwojem kultury fizycznej i sportu.
Wymienione w innych postanowieniach Statutu cele Stowarzyszenia mogą być realizowane
również poprzez uczestnictwo Stowarzyszenia w innych podmiotach, w tym poprzez
obejmowanie i nabywanie przez Stowarzyszenie udziałów, akcji lub innych tytułów uczestnictwa
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w spółkach prawa handlowego, w szczególności w wypadkach gdy konkretna forma realizacji
danych celów wynika z obowiązku określonego przepisami prawa lub wewnętrznymi przepisami
związku sportowego lub innej organizacji.
§7
Szczegółowe cele i zadania Stowarzyszenia mogą być określane przez okresowe, np. roczne lub
wieloletnie programy działania opracowywane przez Prezesa Zarządu i uchwalane przez Walne
Zebranie Członków.
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§8
Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w
odrębnych przepisach.
Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest /według PKD/:
a) pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z),
b) działalność stadionów i pozostałych obiektów sportowych (92.61.Z),
c) działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (92.72.Z),
d) wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z),
e) działalność wydawnicza pozostała (22.15.Z),
f)
sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych (51.41.Z),
g) sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (51.42.Z),
h) bary (55.40.Z),
i)
reklama (74.40.Z),
j)
wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (71.40.Z).
Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może
być przeznaczony do podziału między jego członków.
§9
Działalność Stowarzyszenia opiera się w szczególności na społecznym zaangażowaniu członków
oraz może się opierać na pracy i usługach świadczonych, w tym społecznie przez członków lub
przez inne osoby, podmioty lub jednostki.
Do wykonywania konkretnych zadań, w tym pracy lub usług dla Stowarzyszenia, mogą być
zatrudniani członkowie Stowarzyszenia oraz inne osoby, podmioty i jednostki, na podstawie
umów o pracę lub innych umów cywilnoprawnych.
Osobom wchodzącym w skład poszczególnych organów Stowarzyszenia oraz innym osobom,
podmiotom lub jednostkom wykonującym dla Stowarzyszenia pracę lub usługi może być
przyznane prawo do wynagrodzenia lub prawo do zwrotu uzasadnionych kosztów. Prawo do
takiego wynagrodzenia lub zwrotu kosztów przysługuje na zasadach i w zakresie ustalonym:
a) w pierwszej kolejności w treści zawartych z tymi osobami, podmiotami lub jednostkami
umów,
b) w treści uchwał kompetentnych organów Stowarzyszenia.
Rozdział III
CZŁONKOWIE, PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10
Członkami Stowarzyszenia mogą być:
a) osoby fizyczne mające obywatelstwo polskie – jako członkowie zwyczajni,
b) osoby fizyczne bez względu na obywatelstwo i miejsce zamieszkania – jako członkowie
wspierający,
c) osoby prawne bez względu na miejsce siedziby – jako członkowie wspierający,
d) osoby fizyczne bez względu na obywatelstwo – jako członkowie honorowi.
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§ 11
Warunkiem przyjęcia członka do Stowarzyszenia jest:
a) akceptacja zasad ideowo-programowych Stowarzyszenia,
b) pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych,
c) niekaralność, tj. brak prawomocnych wyroków sądów karnych,
d) dobra opinia,
e) przedstawienie przez kandydata na członka propozycji jego zaangażowania w prace
Stowarzyszenia.
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Osiągnięcie statutu członka wspierającego przez okres 12 miesięcy poprzedzających
złożenie deklaracji na członka zwyczajnego oraz wykazanie się pracą na rzecz
Stowarzyszenia

Decyzję w sprawie przyjęcia członka do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały po
podpisaniu przez kandydata deklaracji członkowskiej oraz uiszczeniu wpisowego w wysokości
jednej składki członkowskiej, przy czym decyzja Zarządu w sprawie przyjęcia danego członka
zyskuje moc z chwilą jej zatwierdzenia w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków. W
przypadku decyzji odmownej kandydatowi przysługuje prawo złożenia odwołania do Walnego
Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji odmownej wraz z
uzasadnieniem.
Zarząd prowadzi rejestr członków oraz przyjmuje składki członkowskie.
§ 12
Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
a) wystąpienia ze Stowarzyszenia,
b) wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Walnego Zebrania Członków,
c) śmierci członka.
Członek może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia w razie:
a) rażącego naruszenia Statutu lub regulaminów Stowarzyszenia,
b) rażącego sprzeniewierzenia się idei, dla której zostało powołane Stowarzyszenie,
c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu karnego,
d) nieuiszczenia składek członkowskich za co najmniej 6 miesięcy, po uprzednim wezwaniu do
zapłaty.
Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na wniosek Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej lub na podstawie wniosku podpisanego przez 2/3 liczby członków
Stowarzyszenia.
Decyzję w sprawie pozbawienia członkostwa honorowego może podjąć tylko Walne Zebranie
Członków na wniosek Zarządu.
§ 13
Członek Stowarzyszenia ma prawo w szczególności:
a) uczestniczenia w posiedzeniach organów przedstawicielskich,
b) wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia,
c) korzystania z pomocy Stowarzyszenia w sprawach należących do jego zadań,
d) występowania z wnioskami i zapytaniami do władz Stowarzyszenia,
e) posługiwania się emblematem i legitymacją członkowską Stowarzyszenia,
f)
przeglądania, w siedzibie Stowarzyszenia, protokołów z posiedzeń Walnego Zebrania
Członków, Księgi Uchwał Zarządu oraz Księgi Postanowień Prezesa.
Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy w szczególności:
a) współdziałanie przy realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,
b) przestrzegania Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów,
c) terminowe opłacanie składek członkowskich,
d) czynne uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia lub jego statutowych organach.
§ 14
Warunkiem zostania członkiem wspierającym Stowarzyszenia jest świadczenie bezinteresownej
pomocy na jego rzecz.
Decyzję w sprawie przyjęcia członka wspierającego podejmuje Zarząd, po podpisaniu przez
kandydata specjalnej deklaracji członkowskiej.

§ 15
Członek wspierający Stowarzyszenia posiada jedynie prawo do uczestniczenia, z głosem
doradczym, w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków.
Obowiązkiem członka wspierającego jest świadczenie pomocy na rzecz Stowarzyszenia do której
się zobowiązał w złożonej przez siebie specjalnej deklaracji członkowskiej.
§ 16
Warunkiem uzyskania członkostwa honorowego Stowarzyszenia jest posiadanie znaczących
zasług w obszarze aktywności Stowarzyszenia.
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Decyzję w sprawie nadania członkostwa honorowego podejmuje Walne Zebranie Członków na
wniosek przygotowany i uzasadniony przez Zarząd.
§ 17
Członek honorowy Stowarzyszenia posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, zaś w
zakresie obowiązków jest on zwolniony od płacenia składek członkowskich.
Szczególnym uprawnieniem członka honorowego jest prawo oficjalnego reprezentowania
Stowarzyszenia z tym zastrzeżeniem, że członek honorowy nie posiada (o ile nie otrzyma
odrębnego pisemnego upoważnienia) prawa przyjmowania oświadczeń kierowanych do
Stowarzyszenia, prawa składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń (w tym dokonywania
czynności prawnych, w szczególności rozporządzających lub zobowiązujących).
Rozdział IV
WŁADZE
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§ 18
Władzami Stowarzyszenia są następujące organy:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
Organy wymienione w ust. 1 lit. b)-c) powyżej są wybieralne.
Kadencja organów Stowarzyszenia, o których mowa w ust. 2 powyżej wynosi 4 lata.
Poszczególni członkowie organów, o których mowa w ust. 2 powyżej mogą być odwołani w
każdym czasie przez organ umocowany do ich odwoływania, co nie uchybia zobowiązaniom
mogącym wynikać z ewentualnych umów pomiędzy tymi członkami a Stowarzyszeniem.
Mandat członków organów, o których mowa w ust. 2 powyżej wygasa wskutek i z chwilą:
a) odwołania członka ze składu danego organu lub całego składu danego organu lub;
b) złożenia mandatu przez samego członka danego organu, co następuje w drodze pisemnego
oświadczenia skierowanego do Stowarzyszenia;
c) upływu kadencji określonej w ust. 3 powyżej.
§ 19
Organy wymienione w § 18 ust. 1 Statutu, mają charakter kolegialny.
Organy kolegialne podejmują swoje decyzje w formie uchwał.
Jeśli Statut nie stanowi inaczej, uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
Organy kolegialne Stowarzyszenia mogą działać na podstawie opracowywanych i
przyjmowanych przez siebie regulaminów a następnie zatwierdzanych w drodze uchwały przez
Walne Zebranie Członków.
Projekty regulaminów, o których mowa w ust. 5 powyżej opracowują przewodniczący organów.
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§ 20
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia o charakterze
przedstawicielskim oraz o uprawnieniach stanowiących.
W skład Walnego Zebrania Członków wchodzą wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi
Stowarzyszenia.
§ 21
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być:
a) zwyczajne,
b) nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Prezes Zarządu wyznaczając jego termin na dzień
przypadający w ciągu drugiego kwartału każdego roku kalendarzowego.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na
podstawie uchwały Zarządu lub pisemnego wniosku 1/3 liczby członków Stowarzyszenia lub na
pisemny wniosek przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – w takich przypadkach zawiadomienia o
zwołaniu Zebrania powinny zostać wysłane w ciągu 30 dni od otrzymania przez Prezesa Zarządu
takiej uchwały lub wniosku.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane w każdej sprawie, którą
wnioskodawca, Zarząd lub Prezes Zarządu uzna za ważną dla Stowarzyszenia.
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Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powyżej, powinien zawierać propozycje terminu, miejsca oraz
zagadnień mających być przedmiotem porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków oraz projekty uchwał, które mają być na nim podjęte wraz z pisemnym uzasadnieniem.
§ 22
Zwołania Walnego Zebrania Członków dokonuje się przez powiadomienie wszystkich członków
Stowarzyszenia.
Powiadomienie takie powinno być wysłane co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem
Walnego Zebrania Członków.
Powiadomień dokonuje się na piśmie (w szczególności listami poleconymi wysyłanymi na adresy
wskazane Stowarzyszeniu przez jego członków). Powiadomienia mogą też być dokonywane
poprzez ich wysłanie pocztą elektroniczną lub faksem na adresy e-mail lub numery faksu, które
zostały wskazane Stowarzyszeniu przez danego członka.
Z zastrzeżeniem treści ust. 5 poniżej, Walne Zebranie Członków jest ważne i zdolne do podjęcia
uchwał bez względu na liczbę obecnych członków, jeśli do wszystkich członków Stowarzyszenia
posiadających prawo głosu zostały prawidłowo wysłane zawiadomienia o zwołaniu tego Zebrania.
Uchwały Walnego Zebrania Członków mogą zapadać również bez jego formalnego zwołania, jeśli
obecni są wszyscy członkowie Stowarzyszenia posiadający prawo głosowania, a nikt z obecnych
nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zebrania lub wniesienia poszczególnych spraw do
porządku obrad oraz jego zmiany.
§ 23
Do zadań Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
a) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności poszczególnych organów,
b) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) ewentualne przyjmowanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia przygotowywanych
przez Prezesa Zarządu oraz wprowadzanie do nich zmian,
d) zatwierdzanie corocznych sprawozdań finansowych przedkładanych przez Prezesa Zarządu,
e) zatwierdzanie sprawozdań z funkcjonowania oddziałów, zakładów, biur i przedstawicielstw
Stowarzyszenia, przedkładanych przez ich kierowników,
f)
ustalanie wysokości składek członkowskich,
g) podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członka Stowarzyszenia ze Stowarzyszenia,
h) zatwierdzenie wzoru emblematu i legitymacji członkowskiej Stowarzyszenia oraz treści
deklaracji członkowskiej,
i)
nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
j)
podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu lub jego wykładni,
k) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji lub połączenia Stowarzyszenia z innym
stowarzyszeniem,
l)
podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do związku stowarzyszeń,
spółki lub spółdzielni,
m) ewentualne przyznawanie wynagrodzenia i/lub zwrotu kosztów członkom Komisji Rewizyjnej,
n) podejmowanie uchwał co do rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia,
o) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia udziałów lub akcji podmiotów, których
udziałowcem lub akcjonariuszem jest Stowarzyszenie.
Do podjęcia uchwał w sprawie wymienionych w ust. 1 lit. h)-l) oraz n),-o) powyżej wymagana jest
większość 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia.
Walne Zebranie Członków może zająć się każdą sprawą, niezastrzeżoną do właściwości innych
organów Stowarzyszenia oraz podjąć stosowne rozstrzygnięcia.
Walne Zebranie Członków może powoływać stałe lub doraźne komisje i rady problemowe (np.
Radę Sponsorów i inne) oraz określać przedmiot i sposób ich działania.
ZARZĄD
§ 24
Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia i prowadzi jego sprawy oraz
reprezentuje je na zewnątrz i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność przed Stowarzyszeniem.
Zarząd składa się z 2 do 7 członków, w tym z Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych
przez Walne Zebranie Członków. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym
dotyczących zobowiązań lub rozporządzeń majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków
Zarządu.
Zasady działania Zarządu mogą zostać ustalone w regulaminie Zarządu zatwierdzonym przez
Walne Zebranie Członków.
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§ 25
Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
1. Realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków.
2. Określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia.
3. Uchwalanie corocznego budżetu i preliminarza wydatków.
4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, składanie w jego imieniu oświadczeń woli
w zakresie spraw majątkowych.
5. Uchwalanie regulaminów niezastrzeżonych w Statucie do kompetencji Walnego Zebrania
Członków.
6. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku Stowarzyszenia, z wyłączeniem
nabycia lub zbycia udziałów lub akcji podmiotów, których udziałowcem lub akcjonariuszem jest
Stowarzyszenie.
7. Powoływanie komisji, zespołów, biur oraz określenie ich zadań.
8. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
9. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
10. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, niezastrzeżonych w Statucie do kompetencji
Walnego Zebrania Członków.
11. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.
12. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
13. Składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków.
14. Utrzymywanie i modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej.

1.
2.

KOMISJA REWIZYJNA
§ 26
Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego
działalnością.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym wybieranego ze swojego grona
Przewodniczącego.

§ 27
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia.
2. Występowanie do Zarządu i Walnego Zebrania Członków z wnioskami wynikającymi z
przeprowadzonych kontroli i lustracji.
3. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia
niewywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania
zebrania (posiedzenia) Zarządu.
4. Prawo zwołania Walnego Zebrania Członków, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie i
trybie zgodnym ze Statutem.
5. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowie udzielenia)
absolutorium organom Stowarzyszenia.
6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
7. Reprezentowanie Stowarzyszenia w umowach i sporach z członkami Zarządu.
8. Ewentualne przyznawanie wynagrodzenia lub zwrotu kosztów Prezesowi Zarządu i członkom
Zarządu.

1.

2.
3.

4.

§ 28
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach
Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
Zasady działania Komisji Rewizyjnej mogą zostać ustalone w regulaminie Komisji Rewizyjnej
zatwierdzonym przez Walne Zebranie Członków.
Uchwały Komisji Rewizyjnej mogą zapadać również bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy
Członkowie Komisji Rewizyjnej są obecni, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego
odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
Komisja Rewizyjna działa kolegialnie z tym, że:
a) prawo dokonywania czynności kontrolnych, w tym wgląd w dokumenty Stowarzyszenia
przysługuje z osobna każdemu członkowi tej Komisji,
b) do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach, o których mowa w § 27 pkt 7 Statutu
wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków tej Komisji, w tym jej
Przewodniczącego, chyba że Komisja ta podejmie uchwałę o umocowaniu jej
Przewodniczącego do jednoosobowego działania w tym zakresie,
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c)

przy podejmowaniu przez Komisję Rewizyjną uchwał, w przypadku równości głosów
rozstrzyga głos jej Przewodniczącego.
Rozdział V
MAJĄTEK

1.
2.

3.

§ 29
Majątek Stowarzyszenia obejmuje ruchomości, nieruchomości, fundusze oraz prawa
niematerialne, otrzymane lub nabyte na własność lub do korzystania.
Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
a) pracy członków Stowarzyszenia,
b) składek członkowskich,
c) własnej działalności gospodarczej,
d) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
e) darowizn, spadków i zapisów,
f)
subwencji i dotacji,
g) zbiórek publicznych,
h) wpływów z transferu zawodników.
Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest do realizacji celów Stowarzyszenia oraz pokrycia jego
niezbędnych kosztów.

§ 30
Stowarzyszenie nie może:
1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do
swoich członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie
Stowarzyszenia, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywać swojego majątku na rzecz swoich 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. Wykorzystywać majątku na rzecz swoich 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. Dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

1.
2.

§ 31
Do prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej Zarząd może tworzyć zakłady i
powoływać ich kierowników.
Wpływy z działalności gospodarczej mogą być przeznaczone tylko na realizację zadań
statutowych Stowarzyszenia.
Rozdział VI
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 32
Rozwiązanie Stowarzyszenia, połączenie Stowarzyszenia z innymi stowarzyszeniem oraz zmiana
Statutu, wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 ważnie oddanych
głosów w obecności więcej niż 1/2 liczby członków Stowarzyszenia.

1.
2.

§ 33
Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w przypadku całkowitej jego niezdolności do dalszego
działania.
Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie rozwiązania Stowarzyszenie określa:
a) przeznaczenie majątku Stowarzyszenia,
b) skład komisji likwidacyjnej,
c) podstawowe zasady likwidacji.
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3.

1.
2.

W skład komisji likwidacyjnej wchodzą wybrani przez Walne Zebranie Członków 3 członkowie
ostatniego Zarządu, zaś jeśli Zarząd działał w składzie mniejszym niż 3 członków, to w skład tej
komisji wchodzą wszyscy członkowie ostatniego Zarządu.
§ 34
Zmiana Statutu nie może dotyczyć jego podstawowego celu.
Organem uprawnionym do dokonywania wykładni postanowień Statutu jest Walne Zebranie
Członków, które podejmuje w tej sprawie uchwałę na wniosek zainteresowanych organów lub z
własnej inicjatywy.
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