
 

STATUT 
 

 STOWARZYSZENIA "POD WSPÓLNYM NIEBEM" 
 
 
 
 

R o z d z i a ł  I  
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

1.  Stowarzyszenie nosi nazwę "Pod wspólnym niebem" zwane dalej 

Stowarzyszeniem. 

2.  Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo 

o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 tekst jednolity ze zm.). 

3.  Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.  

4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdynia. 

 

§ 2 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, 

zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.  

 

§ 3 

Stowarzyszenie może używać pieczęci, godła, logo itp. 

 

§ 4 

Stowarzyszenie może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe 

i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym 

i prawnym zasłużonym dla Stowarzyszenia, przyczyniającym się do realizacji 

celów Stowarzyszenia. 

 

§ 5 

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jej członków. 

Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.  

 



§ 5a 

Stowarzyszenie może  prowadzić działalności odpłatną pożytku publicznego 

na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2014 poz. 1118). Dochód z tej 

działalności przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów statutowych 

Stowarzyszenia. 

 

R o z d z i a ł  I I  
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA 

 

§ 6 

1. Celem Stowarzyszenia jest: 

1) Popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowo-technicznych; 

2) Prowadzenie działalności naukowej, edukacyjnej, kulturalnej i sportowej; 

3) Podnoszenie kultury społeczeństwa w zakresie nauk ścisłych, 

ze szczególnym uwzględnieniem astronomii i nauk jej pokrewnych; 

4) Promocja i realizacja idei budowy społeczeństwa opartego na wiedzy; 

5) Budzenie wrażliwości społecznej na piękno i wartość środowiska 

naturalnego i na potrzebę umiejętnego w nim funkcjonowania; 

6) Budzenie ciekawości świata i zdarzeń w nim zachodzących; 

7) Przeciwdziałanie bezrobociu oraz wyrównywanie szans społecznych 

obszarów słabiej rozwiniętych; 

8) Rozwijanie różnorodnych form aktywności społecznej ze szczególnym 

uwzględnieniem współpracy międzypokoleniowej; 

9) Promowanie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej w zakresie 

celów Stowarzyszenia; 

10) Promocja polskich osiągnięć naukowych w kraju i na świecie; 

11) Wzrost atrakcyjności województwa pomorskiego, w tym w szczególności 

Gdyni jako regionu interesującego dla naukowców i inżynierów; 

12) Stworzenie członkom Stowarzyszenia warunków do zdobywania wiedzy 

i nabywania doświadczenia w sprawach zawodowych i społecznych; 

13) Promocję kreatywnego myślenia oraz edukację w zakresie wykorzystywani 

a  innowacyjnych technik tj. design thinking; 



14) Wspieranie zrównoważonego rozwoju oraz promowanie ekonomii 

społecznej. 

15) Praca na rzecz rozwoju osób niepełnosprawnych i wykluczonych 

społecznie. 

 

§ 7 

1. Cele wymienione w § 6 Stowarzyszenie realizuje przez: 

1) Organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, wyjazdów terenowych, szkoleń, 

warsztatów i konferencji oraz innych imprez kulturalno – edukacyjnych; 

2) Współpracę z placówkami naukowymi i edukacyjnymi, oraz instytucjami 

i organizacjami państwowymi i społecznymi działającymi w podobnym 

zakresie w kraju i zagranicą oraz współpraca z osobami fizycznymi; 

3) Zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży i dorosłych 

w organizowanych akcjach popularyzujących zdobycze astronomii 

i dziedzin pokrewnych; 

4) Edukację w zakresie nauk ścisłych i wskazywanie ciekawych obszarów 

ich zastosowań; 

5) Organizowanie imprez turystycznych, sportowych i wypraw naukowych o 

tematyce m.in. astronomicznej, filozoficznej, naukowej i innej; 

6) Prowadzenie, wspieranie, analizowanie obserwacji astronomicznych; 

7) Propagowanie idei badań kosmicznych oraz osiągnięć w zakresie 

astronomii amatorskiej i zawodowej wśród społeczności; 

8) Pomoc przy konstruowaniu oraz zakupie sprzętu astronomicznego; 

9) Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej; 

10) Współpracę z mediami; 

11) Realizację projektów, w tym również finansowanych ze źródeł 

zewnętrznych; 

12) Utrzymywanie internetowego serwisu naukowego; 

13) Inne działania realizujące cele statutowe Stowarzyszenia; 

14) Prowadzenie własnej działalności badawczej i naukowej, zwłaszcza 

w zakresie astronomii, astrofizyki, astronautyki, itp. 

 

 

 



 

 

R o z d z i a ł  I I I  

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§ 8 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1) członków zwyczajnych; 

2) członków wspierających; 

3) członków honorowych. 

2. Nie można łączyć różnych form członkostwa. 

 

§ 9 

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być: 

1) pełnoletni obywatel polski lub cudzoziemiec, posiadający albo 

nie posiadający miejsca zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, 

posiadający pełną zdolności do czynności prawnych i korzystający z pełni 

praw publicznych; 

2)  małoletni w wieku od 16 do 18 lat oraz małoletni poniżej 16 lat za zgodą 

przedstawicieli ustawowych, jeżeli deklarują i dają rękojmię czynnego 

uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia. 

 

§ 10 

1. Członkostwo Stowarzyszenia, o którym mowa w § 8 pkt 1 i 2 uzyskuje się 

na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.  

2. Uchwałę, o której mowa w ust. 1 podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów 

w oparciu o pisemną deklarację członkowską podpisaną przez kandydata. 

3. Zarząd może odmówić przyjęcia do Stowarzyszenia bez obowiązku 

uzasadniania swojej uchwały. Od uchwały w tej sprawie nie przysługuje 

odwołanie. 

 

§ 11 

Członek zwyczajny aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, 

opłaca składkę członkowską. 



 

 

§ 12 

Członkowie zwyczajni mają prawo: 

1) wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia; 

2) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z prawem głosu; 

3)  wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia; 

4)  korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością Stowarzyszenia. 

 

§ 13 

 Do obowiązków członka zwyczajnego należy: 

1) aktywne uczestniczenie w działalności Stowarzyszenia; 

2) przestrzeganie postanowień niniejszego statutu jak też regulaminu i uchwał 

władz Stowarzyszenia; 

3) dbanie o mienie Stowarzyszenia; 

4) regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne 

Zebranie Członków; 

5) dbania o dobre imię i interesy Stowarzyszenia. 

  

§ 14 

Członkostwo ustaje na skutek: 

1) skreślenia z listy lub wykluczenia członka zwyczajnego lub wspierającego; 

2) skreślenia z listy członków zwyczajnych lub wspierających dokonuje Zarząd 

Stowarzyszenia w następujących przypadkach: 

a) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie lub pocztą elektroniczną - 

z dniem otrzymania przez Zarząd rezygnacji, 

b) śmierci członka będącego osobą fizyczną albo wykreślenie z właściwego 

rejestru członka będącego osobą prawą lub utratą przez niego osobowości 

prawnej w inny sposób. Ustanie członkostwa w tych przypadkach jest 

stwierdzane uchwałą Zarządu. 

3) wykluczenia członka zwyczajnego lub wspierającego dokonuje Zarząd 

w następujących wypadkach: 

a) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem; 



b) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka lub godzi 

w dobre imię Stowarzyszenia; 

4) przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 3 Zarząd umożliwia 

członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu 

Zarządu; 

5) od uchwały Zarządu w sprawie, o której mowa ust. 3, członek może odwołać 

się w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu do walnego 

zebrania, którego uchwała jest ostateczna; 

6) do czasu rozpatrzenia odwołania członek zwyczajny lub wspierający 

nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych niniejszym 

statutem; 

7) skreślenie z listy członków zobowiązuje do zwrotu mienia należącego 

do Stowarzyszenia. 

 

§ 15 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu 

na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zadeklaruje 

wspomaganie działalności Stowarzyszenia finansowo lub w innej formie 

i za swą zgodą zostanie przyjęta przez Zarząd. Członkami wspierającymi mogą 

być także cudzoziemcy, posiadający albo nie posiadający miejsca 

zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, oraz zagraniczne osoby 

prawne. 

2. W przypadku osoby fizycznej będącej osobą małoletnią wymagana jest zgoda 

przedstawicieli ustawowych. 

3. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez 

siebie wysokości.  

4. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w pracach i imprezach 

organizowanych przez Stowarzyszenie, a z głosem doradczym także 

w Walnym Zebraniu. 

 

§ 16 

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu 

na miejsce zamieszkania, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei zbieżnych 

z celami Stowarzyszenia lub w inny sposób wniosła szczególne zasługi 



dla Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje i odbiera Walne 

Zebranie. 

2. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich. 

3. Członek honorowy ma prawo uczestniczenia w pracach i imprezach 

organizowanych przez Stowarzyszenie, a z głosem doradczym także 

w Walnym Zebraniu. 

 

R o z d z i a ł  I V  

WŁADZE STOWARZYSZENIA  

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 17 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków; 

2) Zarząd; 

3) Komisja Rewizyjna. 

 

§ 18 

1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów 

oddanych, chyba że przepisy niniejszego Statutu stanowią inaczej. 

2. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, chyba, 

że statut stanowi inaczej. 

3. Głosowanie tajne przeprowadza się w sprawach personalnych, a w innych 

sprawach na prośbę choćby jednego z obecnych uprawnionego 

do głosowania. 

4. Uchwały dotyczące zmian we władzach Stowarzyszenia oraz w sprawach 

nabycia i zbycia nieruchomości powinny być podjęte w obecności co najmniej 

połowy uprawnionych do głosowania. 

 

§ 19 

1. Wybory władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym. 

2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 (cztery) lat i kończy się z chwilą 

powołania nowych władz. 



3. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.  

 

B. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 

 

§ 20 

1. Walne zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. Do kompetencji walnego zebrania członków, oprócz innych spraw 

wymienionych w niniejszym statucie, należy: 

1) wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności 

Stowarzyszenia; 

2) wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności 

Stowarzyszenia; 

3) udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia; 

4) udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej; 

5) uchwalenie programu działania i budżetu Stowarzyszenia; 

6) wybór, spośród siebie członków Zarządu Stowarzyszenia w liczbie od 2 

(dwóch) do 3 (trzech) osób, z zachowaniem większości osób pełnoletnich; 

7) wybór spośród siebie członków Komisji Rewizyjnej w liczbie od 2 (dwóch) 

do 3 (trzech) osób; 

8) uchwalenie statutu Stowarzyszenia lub jego zmianę; 

9) ustalanie wysokości składki członkowskiej; 

10) określanie znaku graficznego Stowarzyszenia; 

11) nadawanie i pozbawianie tytułu honorowego członka Stowarzyszenia; 

12) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zwykły 

Zarząd, w szczególności nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich 

obciążenia; 

13) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz innych spraw i wniosków 

zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia; 

14) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia; 

15) podejmowanie decyzji o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia 

w przypadku jego rozwiązania; 

16) inne sprawy należące do kompetencji Walnego Zebrania Członków 

stosownie do postanowień niniejszego Statutu lub przepisów prawa. 

 



 

 

§ 21 

1. Walne zebranie członków Stowarzyszenia może być zwyczajne, 

sprawozdawcze oraz nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne walne zebranie członków i walne zebranie sprawozdawcze 

zwoływane jest raz do roku przez Zarząd, który zawiadamia członków 

o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem 

zebrania. 

3. W zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Walnego Zebrania 

Członków oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej 

zmiany Statutu Stowarzyszenia wskazać należy ponadto istotną treść 

proponowanych zmian. 

 

§ 22 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest 

przez Zarząd Stowarzyszenia: 

1) z własnej inicjatywy; 

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia; 

3) na żądanie 1/3 liczby członków Stowarzyszenia. 

2. Nadzwyczajne walne zebranie członków Stowarzyszenia powinno się odbyć 

w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od podjęcia inicjatywy 

lub zgłoszenia żądania. 

3. Porządek nadzwyczajnego walnego zebrania, spośród spraw określonych 

w § 20 ust. 2 ustala władza lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego 

zebrania. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia może odwołać Członka 

Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem terminu kadencji władz 

Stowarzyszenia i powołać w to miejsce innego członka Zarządu lub Komisji 

Rewizyjnej na czas do odbycia zwyczajnego walnego zebrania. 

 

§ 23 

Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały jedynie w sprawach 

objętych porządkiem obrad przestawionym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego 



Zebrania Członków, chyba że na obradowanie i podjęcie uchwały w sprawie nie 

objętej porządkiem obrad wyrazi zgodę co najmniej 2/3 obecnych członków 

zwyczajnych, przy obecności co najmniej 1/2 wszystkich członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia. 

 

§ 24 

Przebieg walnego zebrania Stowarzyszenia oraz podjęte na nim uchwały wpisuje 

się do księgi protokołów. 

 

C. ZARZĄD 

 

§ 25 

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z od 2 (dwóch) do 3 (trzech) członków. 

2. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa. 

3. Zarząd po upływie kadencji sprawuje swoje funkcje aż do powołania nowego 

Zarządu. W przypadku złożenia przez członka Zarządu rezygnacji jego mandat 

oraz obowiązek sprawowania funkcji wygasają z dniem odwołania ze składu 

Zarządu lub z upływem jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji, jeżeli 

w tym terminie członek Zarządu nie zostanie odwołany ze składu Zarządu. 

4. Zarząd może uzupełnić swój skład na miejsce ustępujących w liczbie 

nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu. 

5. Pierwszy Zarząd jest powoływany przez zebranie Założycieli. 

 

§ 26 

Do zadań Zarządu należy: 

1) reprezentowanie Stowarzyszenia; 

2) realizowanie uchwał i wytycznych Walnego Zebrania; 

3) zwoływanie Walnego Zebrania; 

4) niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie statutu oraz 

zmianach   w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

5) udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu; 

6) opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu Stowarzyszenia 

oraz składanie opracowań z ich wykonania Walnemu Zebraniu; 



7) zaciąganie w imieniu Stowarzyszenia zobowiązań finansowych i innych 

zobowiązań majątkowych w zakresie zwykłego Zarządu; 

8) przyjmowanie i skreślanie z listy członków Stowarzyszenia; 

9) dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków Stowarzyszenia 

powierzonych im zadań; 

10) rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do 

Stowarzyszenia; 

11) zatrudnianie pracowników i wykonywanie wobec nich obowiązków i praw 

pracodawcy; 

12) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia majątku ruchomego; 

13) powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań; 

14) wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu. 

 

§ 27 

1. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 

2. Oświadczenia woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, 

składać może każdy członek zarządu samodzielnie. 

3.  Stowarzyszenie może być również reprezentowane przez pełnomocników 

powoływanych przez Zarząd Stowarzyszenia.  

4. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 50000 zł wymagany jest podpis 

dwóch członków zarządu działających łącznie. 

5. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W wypadku równej 

liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu. 

§ 28 

Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej dwa razy w roku i 

są zwoływane przez Prezesa. Na posiedzenia Zarządu należy zapraszać 

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. 

 

D. KOMISJA REWIZYJNA 

§ 29 

1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia liczy od 2 (dwóch) do 3 (trzech) członków.  

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są przez Walne Zebranie 

Członków na wspólną kadencję wynoszącą 2 (dwa) lata. 

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.  



4. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia może uzupełniać swój skład o nowych 

członków, na miejsce ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej 

składu. 

5. Pierwsza Komisja Rewizyjna jest powoływana przez zebranie Założycieli. 

 

§ 30 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i do jej zadań 

należy: 

1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności 

statutowej Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki 

finansowej i opłacania składek członkowskich; 

2) składanie na Walnym Zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli 

wraz z oceną działalności Stowarzyszenia; 

3) przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności; 

4) wnioskowanie o udzielenie Zarządowi absolutorium. 

 

§ 31 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą: 

1) być członkami Zarządu, małżonkami członków tego Zarządu 

ani pozostawać z członkami tego Zarządu w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia; 

2) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej; 

3) otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub 

wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy 

z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi 

podmiotami prawnymi. (Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm.). 

 

§ 32 

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu 

z głosem doradczym. 

 

R o z d z i a ł  V  

MAJĄTEK, FUNDUSZE i DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Stowarzyszenia 

 



§ 33 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią środki finansowe, nieruchomości, 

ruchomości, prawa oraz inne przedmioty majątkowe nabywane przez 

Stowarzyszenie lub pozyskiwane przez Stowarzyszenie w inny sposób. 

2. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych 

Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między członków 

Stowarzyszenia. 

3. Dochody Stowarzyszenia stanowią w szczególności: 

1) wpływy z ofiarności publicznej; 

2) wpływy ze zbiórek, aukcji, konkursów, wystaw, kursów i innych imprez 

publicznych; 

3) darowizny, spadki i zapisy; 

4) składki członkowskie; 

5) dotacje i subwencje; 

6) odsetki bankowe od zgromadzonych Środków; 

7) wpływy z wydawnictw; 

8) dochody z ewentualnej działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie 

z odrębnymi przepisami; 

9) wpływy ze sponsoringu; 

10)  inne wpływy i dochody. 

4.  Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według 

ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach i wyłącznie 

w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 

5. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze Stowarzyszenia 

służą w całości realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczane 

do podziału między członków Stowarzyszenia. 

 

§ 34 

Zabrania się: 

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem 

Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów 

lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku 

małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej 



do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki 

lub kurateli, zwanym dalej „osobami bliskimi”, 

2) 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 przekazanie 

to następować by miało bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych, 

3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków 

organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż 

w stosunku do osób trzecich,  

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów 

lub pracownicy oraz ich osób bliskich.  

 

R o z d z i a ł  V I  

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

 

§ 35 

Zmianę statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia uchwala Walne Zebranie członków 

większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków. 

 

§ 36 

1. Wnioski o zmianę statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia może składać Zarząd 

Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej 

½ ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. 

2. Zawiadomienie członków Stowarzyszenia o terminie walnego zebrania, 

na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania 

Stowarzyszenia, powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej 

na 30 dni przed terminem zebrania.  

 

§ 37 

1. W razie rozwiązania Stowarzyszenia walne zebranie wyznacza Komisję 

Likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego 

zebrania, uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje sąd rejestrowy, 

wyznaczając likwidatora. 



2. Środki majątkowe Stowarzyszenia pozostałe po likwidacji zostaną przekazane 

na rzecz instytucji realizującej cele zbieżne z celami Stowarzyszenia 

lub na cele charytatywne, która zostanie wskazana w uchwale Walnego 

Zebrania Członków 

 

R o z d z i a ł  V I I  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 38 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie 

przepisy Prawa o Stowarzyszeniach. 


