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Statut Stowarzyszenia Doradztwa Filozoficznego „Pogadalnia” 

Uchwalony przez Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Doradztwa Filozoficznego 

„Pogadalnia” 

Opole 26.10.2015r.  

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 

1. Stowarzyszenie Doradztwa Filozoficznego „Pogadalnia”, zwane dalej 

„Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo  

o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu. 

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie „Pogadalnia”. 

§ 2 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Opole. 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej,  

ze szczególnym uwzględnieniem miasta Opole i województwa opolskiego. 

3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza 

granicami kraju na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

§ 3 

1. Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym, niezależnym 

zrzeszeniem, szanującym indywidualne prawo człowieka do własnych przekonań  

i poglądów. 

2. Z działalności Stowarzyszenia mogą korzystać wszyscy ludzie w wyniku ich wolnego 

wyboru bez względu na rasę, wyznanie, pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, 

stan zdrowia, płeć, orientację seksualną lub wiek. 

§ 4 

1. Stowarzyszenie jest osobą prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru 

Sądowego. 

§ 5 

 

1. Wykonywanie konkretnych zadań służących osiąganiu celów statutowych lub 

wynikających z potrzeb administracyjnych, Stowarzyszenie może powierzać 

wolontariuszom lub zatrudniać do ich wykonywania pracowników. 

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych  

w odrębnych przepisach prawa. 
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§ 6 

 

1. Stowarzyszenie, na wniosek zainteresowanych członków tworzy jednostki terenowe 

zwane dalej „Oddziałami”, udziela im pomocy merytorycznej niezbędnej do 

osiągnięcia samodzielności w wykonywaniu zadań w zakresie i sposobach 

odpowiednich do celów Stowarzyszenia i do potrzeb środowiska społecznego,  

w jakim działają. 

2. Oddziały mogą uzyskiwać osobowość prawną, będącą wyrazem samodzielności,  

o której mowa wyżej, a szczególnie podjęcia za swą działalność odpowiedzialności 

wynikającej z prawa cywilnego. 

 

§ 7 

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach 

szczególnych. 

§ 8 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji. 

 

Rozdział II 

Misja, cele i sposoby ich osiągania 

 
 

§ 9 

Stowarzyszenie jest owocem filozoficznego namysłu nad kondycją współczesnego świata. 

Ideą Stowarzyszenia jest niesienie pomocy poprzez wydobywanie z człowieka ukrytego 

potencjału. Inspiracją dla nas są metody stosowane przez Sokratesa, starożytne szkoły 

filozoficzne, a także współczesny coaching, doradztwo filozoficzne, logoterapie, 

psychoterapie egzystencjalną oraz wszystkie te koncepcje filozoficzne, pedagogiczne, 

psychologiczne i socjologiczne, które cechuje holistyczne ujęcie człowieka.  

Dostrzegliśmy w dzisiejszych czasach problem dotykający coraz większej liczby osób, 

polegający na braku poczucia sensu życia, braku motywacji, nierozwiniętych zdolności 

komunikacji i samoświadomości. 

Zmianę tego stanu rzeczy traktujemy jako swoją misję i główny cel działania 

Stowarzyszenia. 

§ 10 

1. Celem stowarzyszenia jest: 

a) Poprawa jakości życia intelektualnego. emocjonalnego i duchowego ludzi. 

b) Promowanie filozofii, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji. 

c) Działania na rzecz integracji społecznej i włączenia społecznego. 
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d) Rozwijanie zdolności komunikacji i samopoznania. 

e) Rozwój kompetencji społecznych. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot 

i społeczności lokalnych. 

f) Poprawa funkcjonowania ludzi w społeczeństwie, rozwój potencjału 

twórczego i pobudzenie kreatywności. 

g) Wydobywanie ukrytego w człowieku potencjału. 

h) Budowanie trwałego poczucia szczęścia i sensu życia. 

i) Odkrywanie siebie i własnej tożsamości. 

j) Uprawianie filozofii praktycznej. 

k) Działalność na rzecz równych praw wszystkich ludzi. Upowszechnianie  

i ochrona wartości i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

działania, wspomagające rozwój demokracji. 

l) Działalność charytatywna i szeroko rozumiana pomoc społeczna. 

m) Podtrzymywanie, upowszechnianie i promowanie wartości europejskich  

i narodowych oraz działalność na rzecz integracji europejskiej. 

n) Rozwój nauki oraz podnoszenie kwalifikacji. 

o) Profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego. 

p) Wspieranie ekologii. 

q) Przeciwdziałanie uzależnieniom i innym formom patologii społecznych. 

r) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości, rozwój techniki, nauki, wynalazczości i innowacyjności 

oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań techniczno – 

naukowych w praktyce gospodarczej. 

s) Badania naukowe. 

t) Doradztwo filozoficzne, egzystencjalne i coachingowe, szczególnie dla osób  

w trudnych sytuacjach życiowych, osób wykluczonych i narażonych na 

wykluczenie społeczno – kulturowe i zawodowe, osób niepełnosprawnych, 

mniejszości narodowych, bezrobotnych i emerytów. 

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności 

pożytku publicznego, tj.: 

a) Organizowanie i prowadzenie placówek doradztwa filozoficznego oraz 

Pogadalni Filozoficznej. 

b) Prowadzenie szkoleń i warsztatów dla jednostek administracyjnych, firm, grup 

ludzi oraz organizowanie spotkań edukacyjnych, seminariów i konferencji. 

c) Przygotowywanie i prowadzenie programów edukacyjnych i profilaktycznych. 

d) Prowadzenie działalności naukowo – badawczej, promocyjnej oraz 

wydawniczej: książki, czasopisma, broszury, publikacje w Internecie. 

e) Współpraca z agendami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi instytucjami krajowymi i międzynarodowymi. 

f) Propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności 

poprzez organizację wyjazdów, warsztatów i prelekcji. 

g) Organizowanie tematycznych spotkań integracyjnych dla firm, urzędów i osób 

prywatnych. 
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h) Spotkania indywidualne i grupowe oferujące możliwość rozmowy  

o problemach nurtujących daną osobę, bądź osoby. 

i) Fundowanie stypendiów. 

j) Organizowanie imprez kulturalnych. 

k) Inne działania prowadzące do realizacji celów stowarzyszenia. 

 

Rozdział III 

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki 

 

§ 11 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. 

3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a) Członków zwyczajnych; 

b) Członków wspierających; 

c) Członków honorowych; 

§ 12 

 

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, identyfikująca się z misją 

oraz deklarująca gotowość do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 

2. Osoba zainteresowana członkowstwem w Stowarzyszeniu składa wniosek  

o członkowstwo wraz z deklaracją członkowską do zarządu wg wzoru określonego 

przez zarząd Stowarzyszenia. 

3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd zwykłą większością głosów, uchwałą 

podjętą nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji. 

4. Zarząd podejmuje decyzję o wpisaniu lub nie wpisaniu osoby zainteresowanej na listę 

członków Stowarzyszenia. Decyzja jest podejmowana w drodze uchwały. Zarząd 

zawiadamia pisemnie zainteresowanego o podjętej decyzji. 

5. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli, dołączoną do wniosku 

o rejestrację Stowarzyszenia stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się 

postanowienia sądu o zarejestrowaniu Stowarzyszenia. 

6. Osoba zainteresowana ma możliwość odwołania się od decyzji zarządu odmawiającej 

przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia w terminie 14 dni. 

 

§ 13 

Członkowie zwyczajni mają prawo: 

a) Uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym. 

b) Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia. 

c) Brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia. 

d) Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia i żądać informacji           
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            o sposobie ich załatwienia oraz oceniać działalność władz Stowarzyszenia. 

e) Otrzymywać od władz Stowarzyszenia pomoc w realizacji statutowych zadań. 

f) Korzystać z urządzeń Stowarzyszenia. 

g) Korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej 

      Stowarzyszenia. 

 

§ 14 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

a) Troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia. 

b) Uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia. 

c) Przestrzegać Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 

d) Opłacać regularnie składki. 

 

§ 15 

 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek: 

a) Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego 

lub honorowego. 

b) Wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie. 

c) Wykluczenia ze Stowarzyszenia. 

2. Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić w przypadku naruszenia przez członka 

 postanowień Statutu, nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, lub niepłacenia 

 składek członkowskich przez okres dłuższy niż jeden rok. 

3. Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Zarząd. Od uchwały tej członek może się odwołać 

do Walnego Zebrania Członków, w ciągu 30 dni od jej doręczenia wraz  

z uzasadnieniem. 

4. Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do członków 

wspierających i honorowych. 

 

§ 16 

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana 

działaniem Stowarzyszenia, która udziela mu pomocy finansowej, rzeczowej lub 

merytorycznej w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 

§ 17 

 

Członka wspierającego przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia. 

 

§ 18 

 

1. Członkowie wspierający uprawnieni są do korzystania z praw członka zwyczajnego  

z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a na Walnym Zebraniu 

Członków przysługuje im tylko głos doradczy. 
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2. Członkowie wspierający udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań 

statutowych i przestrzegają postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 

3. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu  

z głosem doradczym. 

4. Członek wspierający Stowarzyszenia zwolniony jest z obowiązku płacenia składek 

członkowskich. 

 

§ 19 

 

1. Godność członka honorowego, osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia 

nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. 

2. Członek honorowy Stowarzyszenia korzysta ze wszystkich uprawnień członka 

zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego wyborczego, a na Walnym Zebraniu 

Członków przysługuje mu tylko głos doradczy. 

3. Członkowie honorowi udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań 

statutowych i przestrzegają postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 

4. Członkowie honorowi mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem 

doradczym. 

5. Członek honorowy Stowarzyszenia zwolniony jest z obowiązku płacenia składek  

członkowskich. 

 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

Postanowienia ogólne 

 

 

§ 20 

 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków; 

b) Zarząd; 

c) Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. 

3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie 

Członków bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

liczby członków, w głosowaniu tajnym, chyba że więcej niż połowa członków 

biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.  

4. Jeżeli Walne Zebranie Członków nie może dokonać wyboru Członków Zarządu i 

Komisji Rewizyjnej, o których mowa w ust. 3 z powodu braku wymaganego kworum 

zwołuje się kolejne Walne Zebranie Członków w przeciągu 7 dni, na którym można 

podjąć te uchwały bezwzględną większością głosów niezależnie od liczby obecnych 

na nim członków uprawnionych do głosowania. 
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5. Wyboru Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się spośród kandydatów – 

            członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie. 

 

§ 21 

 

1. Członkostwo w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek: 

a) Upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji określonej w § 20 ust. 

2, uważa się dzień odbycia Walnego Zebrania Członków,  

na którym Zarząd złoży sprawozdanie za ostatni rok działalności. 

b) Ustania członkostwa w Stowarzyszeniu. 

c) Pisemnego zrzeczenia się udziału w tych władzach. 

d) Odwołania przez Walne Zebranie Członków na wniosek co najmniej  

10 członków Stowarzyszenia. 

2. W razie niedokonania wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na  

Walnym Zebraniu Członków, o którym mowa w ust. 1 pkt a, dotychczasowy  

Zarząd i Komisja Rewizyjna pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru nowych władz. 

3. Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej musi zostać dokonany najpóźniej  

w ciągu 3 miesięcy od dnia upływu kadencji poprzednich władz Stowarzyszenia.  

W razie niedokonania wyboru nowych władz w terminie określonym w zdaniu 

poprzednim na każdym z członków Stowarzyszenia ciąży obowiązek powiadomienia 

o tym fakcie organu nadzorującego działalność Stowarzyszenia. 

 

 

Walne Zebranie Członków 

 

§ 22 

 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

a) Określenie głównych kierunków programu działania Stowarzyszenia. 

b) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

c) Udzielania Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium za okres objęty 

sprawozdaniem. 

d) Wybór Zarządu, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika. 

e) Wybór Komisji Rewizyjnej. 

f) Odwoływanie członków władz Stowarzyszenia. 

g) Uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia. 

h) Rozstrzyganie odwołań od uchwał o wykreśleniu z listy członków w wypadku     

przewidzianym w § 11 ust.3. 

i) Podjęcie uchwały określającej wysokość składki członkowskiej. 

j) Dokonywanie zmian w Statucie. 

k) Decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 

l) Decydowanie o innych sprawach, jeżeli wynika to z postanowień Statutu. 
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m)Decydowanie o innych sprawach Stowarzyszenia nie zastrzeżonych 

postanowieniami Statutu do kompetencji innych władz Stowarzyszenia. 

n)Zatwierdzanie sprawozdania finansowego. 

 

§ 23 

 

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

poświęcone w szczególności sprawom wymienionym w § 22 ust. 2 pkt a, b, c, d i e. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zostaje zwołane przez Zarząd: 

a) Z własnej inicjatywy. 

b) Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej. 

c) Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia. 

3. Zarząd ma obowiązek zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w celu 

rozpatrzenia odwołania od uchwały, o której mowa w § 15 ust. 3 oraz w celu 

uzupełnienia składu władz Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od dnia złożenia 

przedmiotowego odwołania albo od dnia zmniejszenia się składu władz. 

4. Walne Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna w przypadku, gdy: 

a) Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od 

          upływu roku od dnia poprzedniego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, 

b) Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni 

          od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt b i c. 

      c)Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków  

          w przypadkach i terminie określonym w ust. 4. 

      d) Komisja Rewizyjna postanowi odwołać się od decyzji zarządu odmawiającej      

przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia. 

5. Organ zwołujący Zwyczajne Walne lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 

powinien powiadomić wszystkich członków Stowarzyszenia na piśmie, za 

potwierdzeniem odbioru o jego terminie i proponowanym porządku obrad nie później 

7 dni przed tym terminem lub telefonicznie. 

6. Porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub 

rozszerzony. 

7. Zwykłe Walne lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków oraz posiedzenia 

Zarządu mogą odbywać się za pomocą wykorzystywania nowych technologii tj.: 

telefon komórkowy, e-mail, Skype. Członkowie stowarzyszenie mają dostęp do wyżej 

wymienionych technologii. 

 

 

§ 24 

 

1. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów bez 

względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym 

Zebraniu Członków, z wyjątkiem uchwał określonych w ust. 2. 
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2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie 

Członków podejmuje bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy liczby członków. 

3. Jeżeli Walne Zebranie Członków nie może podjąć uchwał, o których mowa w ust. 2  

z powodu braku wymaganego kworum zwołuje się kolejne Walne Zebranie Członków 

w przeciągu 7 dni, na którym można podjąć te uchwały bezwzględną większością 

głosów niezależnie od liczby obecnych na nim członków uprawnionych do 

głosowania. 

 

Zarząd Stowarzyszenia 

 

§ 25 

 

1. Zarząd składa się z co najmniej 5 do 7 członków. 

2. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie Członków. 

 

§ 26 

 

 

1. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia. 

b) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz. 

c) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków. 

d) Przyjmowanie i wykreślanie z listy członków. 

e) Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia. 

f) Ustalanie budżetu Stowarzyszenia. 

g) Podejmowanie decyzji w innych sprawach, jeżeli wynika to z postanowień        

Statutu. 

 

§ 27 

 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał. 

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy liczby jego członków. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa,  

a w przypadku jego nieobecności głos Wiceprezesa. W przypadku nieobecności 

Prezesa i Wiceprezesa decyduje głos Sekretarza. 
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Komisja Rewizyjna 

 

§ 28 

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego  

i sekretarza. 

2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po jego wyborze. 

3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu. 

§ 29 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia. 

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej 

Stowarzyszenia. 

b) Kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobów zarządzania 

tym  majątkiem przez Zarząd. 

c) Kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania 

Członków przez Zarząd. 

d) Przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosków w sprawie 

udzielenia absolutorium Zarządowi. 

e) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków w przypadku określonym  

w § 23 ust. 5. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

a) Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w  

związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości służbowej. 

b)  Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

c) Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim 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. 

 

§ 30 

 

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak 

niż raz na 1 rok. 

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy liczby jej członków. W razie równości głosów decyduje głos 

przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności głos sekretarza. 
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Rozdział V 

Majątek i fundusze Stowarzyszenia 

 

 

§ 31 

 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z: 

a) Wpływów ze składek członkowskich; 

b) Wpływów z darowizn, spadków i zapisów; 

c) Wpływów z dotacji; 

d) Wpływów z działalności statutowej; 

e) Ofiarności publicznej; 

f) Dochodów z majątku Stowarzyszenia; 

g) Dochody z działalności gospodarczej; 

h) Innych źródeł. 

2. Zabrania się: 

a) Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w 

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

którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji 

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”. 

b) Przekazywania ich majątku na rzecz ich 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. 

c) Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub 

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

osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika z celu 

statutowego. 

d) Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 

rynkowe. 

§ 32 

 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. 

2. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą realizacji celów      

statutowych Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczone do podziału między 

członków Stowarzyszenia. 
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§ 33 

 

Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli i podpisywania 

dokumentów upoważnieni są Prezes z Wiceprezesem, działający łącznie, dotyczy 

to również zobowiązań majątkowych i finansowych. 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VI 

Rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

 

§ 34 

 

W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia wyznacza się likwidatora oraz określa 

sposób likwidacji i przeznaczenia majątku. 

Statut powyższy został przyjęty na Zebraniu Założycielskim w dniu 26.10.2015r. 

 

 

 

Wiceprezes Zarządu                                                                                    Prezes Zarządu 


