STATUT
STOWARZYSZENIA AD MERITUM

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1
Stowarzyszenie Ad Meritum zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r o poŜytku publicznym i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873) oraz niniejszego Statutu.
§2
Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach
niezarobkowych. Stowarzyszenie wypełnia funkcje proinkubatora przedsiębiorczości.
§3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jest Kraków. Dla
właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie moŜe prowadzić działalność poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
§4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§5
1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw
moŜe zatrudniać pracowników.
2. Stowarzyszenie moŜe prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych
w odrębnych przepisach prawa. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia słuŜy do
realizacji celów statutowych i nie moŜe być przeznaczony do podziału między jego członków, takŜe
wówczas, gdy są pracownikami Stowarzyszenia.

§6
Stowarzyszenie moŜe być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub
podobnym profilu działania.
§7
Celami statutowymi Stowarzyszenia są:

1) Propagowanie idei konsultingu wśród społeczności studenckiej i poza nią.
2) Rozwijanie i kształtowanie Ŝycia naukowego wśród studentów.
3) Promowanie Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
4) Pogłębianie ogólnej wiedzy studentów i doskonalenie ich umiejętności.
5) Nawiązywanie i rozwijanie kontaktów międzynarodowych oraz współpracy naukowej.
6) Rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Stowarzyszenia.
7) Promowanie idei związanych z Unią Europejską.
8) Finansowe wspieranie inicjatyw Katedry Zarządzania Międzynarodowego Akademii
Ekonomicznej w Krakowie w zakresie róŜnych form aktywności studentów, co regulować będzie
odrębna umowa.
9) Wspieranie inicjatyw mających na celu wyrównywanie szans w dostępie do edukacji.
10) Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości.
11) Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.
§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez:
Projekty prowadzone przez studentów nadzorowane przez Radę Naukową,
1) Organizowanie spotkań studentów z pracodawcami,
2) Przeprowadzanie prac badawczych dla celów naukowych,
3) Przeprowadzanie prezentacji firm,
4) Udzielanie wsparcia i pomocy finansowej studentom Akademii Ekonomicznej w Krakowie
ze szczególnym uwzględnieniem pobytu studentów na zagranicznych seminariach naukowych,

§9
Dla realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie moŜe prowadzić nieodpłatną i odpłatną
działalność poŜytku publicznego zgodnie z art. 7 - 10 Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.

ROZDZIAŁ II
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10
1.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) Członków zwyczajnych,
2) Członków wspierających,
3) Członków honorowych.

2.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, przy czym osoba prawna moŜe być
jedynie członkiem wspierającym.

§ 11
1. Członkiem zwyczajnym moŜe być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
i nie pozbawiona praw publicznych, bez względu na posiadane obywatelstwo i miejsce zamieszkania
będąca studentem specjalności Zarządzanie Międzynarodowe na Akademii Ekonomicznej w
Krakowie lub pracownikiem Katedry Zarządzania Międzynarodowego Akademii Ekonomicznej w
Krakowie.
2. O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd w formie uchwały, po przedłoŜeniu pisemnej
rekomendacji dwóch członków Stowarzyszenia.
3. Od negatywnej uchwały Zarządu w sprawie, o której mowa w ust. 2, przysługuje zainteresowanemu
prawo wniesienia zaskarŜenia do Komisji Rewizyjnej, w terminie 14 dni od doręczenia uchwały.
§ 12
1.

Członkiem wspierającym moŜe być kaŜda osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje udzielenie
Stowarzyszeniu wsparcia materialnego lub rzeczowego.

2.

Współdziałanie między Stowarzyszeniem a Akademią Ekonomiczna w Krakowie reguluje rozdział
III niniejszego Statutu. Kwestie nie uregulowane w Statucie określi odrębna umowa pomiędzy
Akademią Ekonomiczną i Stowarzyszeniem.
§ 13

Członkiem honorowym moŜe być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w pracę Stowarzyszenia,
bądź dokonała świadczeń finansowych lub w inny sposób przyczyniła się do ułatwienia realizowania
celów statutowych Stowarzyszenia. Nadanie tego tytułu następuje na wniosek Zarządu na mocy uchwały
Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 14

Członek zwyczajny ma prawo:
1) Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2) Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu Członków,
3) Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
4) Korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego
celami statutowymi,
5) Brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.

§ 15
Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) Aktywności w pracach Stowarzyszenia, propagowania jego programu i celów,
2) Przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) Regularnego płacenia składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
4) Dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.
§ 16

1.

Członek honorowy i wspierający posiada takie prawa i ma takie obowiązki, jak członek zwyczajny, z
wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego,

2.

Członek honorowy i wspierający moŜe brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia,

3.

Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§ 17

Członkostwo ustaje na skutek:
1) Dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi, co nie zwalnia z obowiązku
uregulowania zaległych składek członkowskich i innych zobowiązań,
2) Ukończenia studiów na Akademii Ekonomicznej w Krakowie na specjalności Zarządzanie
Międzynarodowe,
3) Śmierci osoby fizycznej, bądź utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

4) Skreślenia z powodu niepłacenia składek członkowskich i innych deklarowanych świadczeń w
okresie dłuŜszym niŜ 6 miesięcy,
5) Wykluczenia na skutek orzeczenia Komisji Rewizyjnej,
6) Pozbawienia godności członka honorowego w wyniku uchwały Walnego Zgromadzenia
Członków,
7) Orzeczenia sądu, w którym orzeczono przestępstwo z winy umyślnej,
8) Wpisania na listę niewypłacalnych dłuŜników,
9) Ustania stosunku pracy na Akademii Ekonomicznej w Krakowie w przypadku pracownika
Katedry Zarządzania Międzynarodowego.
§ 18
Członek przebywający na stypendium krajowym lub zagranicznym, jak równieŜ odbywający praktykę,
jest zwolniony z opłacania składek.

ROZDZIAŁ III
Współpraca z Akademią Ekonomiczną w Krakowie
§ 19
Stowarzyszenie, w ramach współpracy z Akademią Ekonomiczną w Krakowie, będzie:
1) Promować i reprezentować Akademię Ekonomiczną w Krakowie, zarówno w kraju, jak i za
granicą, w uzgodnieniu z władzami uczelni,
2) Aktywnie dbać o dobre imię i wizerunek Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
3) Poszukiwać nowych źródeł współpracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie z uczelniami
za granicą,
4) Udzielać pomocy najwyŜszym władzom Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
5) Udzielać pomocy przy organizowaniu imprez okolicznościowych, szkoleń, seminariów,
prezentacji, itp., przeprowadzanych przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie,
6) W miarę kompetencji i moŜliwości, udzielać pomocy przy tworzeniu i promocji publikacji
naukowych pracowników naukowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
7) Udzielać pomocy przy opiece i godnym przyjmowaniu zagranicznych gości Akademii
Ekonomicznej w Krakowie,
8) Promować inne podmioty zaleŜne lub/i współpracujące z Akademią Ekonomiczną w Krakowie.

ROZDZIAŁ IV
Struktury
§ 20
1.

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,

2.

Ciałem opiniującym Stowarzyszenia jest Rada Naukowa,

§ 21
1. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Naukowej trwa 1 rok z moŜliwością jednej reelekcji,
a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są zwykłą
większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz w trakcie kadencji skład osobowy
organu uzupełniany jest spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia na podstawie uzyskanej w
czasie wyborów liczby głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków nie moŜe
przekroczyć 2 członków danego organu. W innym przypadku naleŜy zwołać Walne Zgromadzenie
Członków.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

§ 22
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyŜszą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
1) Z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni,
2) Z głosem doradczym członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz zaproszeni goście.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków, zawiadamia Zarząd.
Zawiadomienie powinno być dokonane w terminie nie krótszym niŜ 7 dni od wyznaczonej daty
zebrania Walnego Zgromadzenia Członków. Zawiadomienie dokonane powinno być w sposób
skuteczny, tj. poprzez wywieszenie uchwały na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia.

§ 23
1.

Walne Zgromadzenie Członków moŜe być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Członków jest zwoływane co roku jako sprawozdawczo-wyborcze.

2.

Walne Zgromadzenie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu.

3.

Obradami kieruje wybierane na początku kaŜdego Walnego Zgromadzenia Członków Prezydium
w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz.

4.

Obradom przewodniczy Przewodniczący Prezydium.
§ 24

1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na Ŝądanie
Komisji Rewizyjnej lub na podstawie pisemnego wniosku 1/3 członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.

2.

Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w ciągu jednego
miesiąca od dnia otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały.

3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których
zostało zwołane. JednakŜe, gdy obecne będzie 2/3 uprawnionych do głosowania, do porządku obrad
moŜna wprowadzić inne sprawy.

§ 25
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków naleŜy:
1) Uchwalanie i zmiana Statutu, przeniesienie siedziby Stowarzyszenia,
2) Uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
3) Uchwalanie regulaminów, nie zastrzeŜonych do właściwości innych Władz Stowarzyszenia,
4) Wybór, powoływanie i odwołanie Prezesa oraz członków Władz Stowarzyszenia,
5) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu,
6) Udzielanie absolutorium ustępującym Władzom Stowarzyszenia,
7) Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia na wniosek Zarządu,
8) Wybór członków Rady Naukowej,
9) Podejmowanie uchwał o wstąpieniu do krajowych i międzynarodowych organizacji,
10) Podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem stowarzyszenia,

11) Uchwalanie budŜetu Stowarzyszenia i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,
12) Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
13) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Komisji Rewizyjnej,
14) Uchwały Walnego Zebrania Członków są ostateczne.

Zarząd
§ 26
Zarząd jest władzą Stowarzyszenia, która kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia jako organ
wykonawczy.
§ 27
Zarząd zostaje powołany na Walnym Zgromadzeniu Członków, w głosowaniu tajnym, zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 28
1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego
grona sekretarza i skarbnika, a takŜe moŜe wybrać wiceprezesa.
2. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu.
3. Stowarzyszenie reprezentuje Prezes lub upowaŜniony przez niego członek Zarządu.
4. W razie długotrwałej niemoŜności sprawowania funkcji przez prezesa, jego obowiązki przejmuje w
tym okresie jeden z wiceprezesów, wyznaczony przez pozostałych członków Zarządu.
5.

Zarząd zbiera się co najmniej raz w miesiącu.

6.

Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od ogłoszenia
uchwały.
§ 29

1. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia moŜe zatrudniać pracowników i tworzyć biuro
w zaleŜności od posiadanych środków finansowych.
2. Biurem kieruje kierownik biura lub w czasie jego nieobecności zastępca kierownika.

§ 30

Do zakresu działania Zarządu naleŜy w szczególności:
1) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
3) Określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
4) Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
5) Określanie wysokości opłat wpisowych oraz składek członkowskich, a takŜe częstotliwości ich
wpłaty,
6) Podejmowanie uchwał o delegowaniu przedstawicieli Stowarzyszenia
i międzynarodowych organizacji oraz na krajowe i zagraniczne imprezy,

do

krajowych

7) Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
8) Wybór oraz zmiana podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie księgowości Stowarzyszenia,
9) Wybór oraz zmiana banku lub/i rodzaju rachunku bankowego niezbędnego do prowadzenia
działalności,
10) Zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zgromadzenie Członków tytułu honorowego
członka Stowarzyszenia,
11) Wnioskowanie do Komisji Rewizyjnej o wykluczenie członka zwyczajnego pełniącego funkcję
we władzach Stowarzyszenia,
12) Składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,
13) Zawiadamianie Komisji Rewizyjnej o posiedzeniu Zarządu,
14) Zgłaszanie kandydatów do Rady Naukowej,
15) Powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych
16) Podejmowanie decyzji w sprawie określenia jakie rodzaje działalności poŜytku publicznego są
odpłatne, a jakie nieodpłatne,
17) Uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników,

Komisja Rewizyjna
§ 31
Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego
działalnością.

§ 32
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, wybieranych na Walnym Zgromadzeniu Członków,
w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania. Członkowie Komisji Rewizyjnej na pierwszym posiedzeniu wybierają
przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
4. Komisja Rewizyjna jest niezaleŜna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
3) nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyŜszej niŜ 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, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz
z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535);

§ 33
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŜy w szczególności:
1) Przeprowadzenie corocznej kontroli finansowej i merytorycznej działalności Stowarzyszenia,
2) Przedstawianie Zarządowi protokołów kontrolnych wraz z wnioskami,
3) Rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd w odniesieniu do członków Stowarzyszenia,
4)

Rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a Władzami Stowarzyszenia,

5) Orzekanie o naruszeniu Statutu Stowarzyszenia przez członków,
6) Orzekanie o zgodności uchwał Zarządu ze Statutem,
7) Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie
i trybie określonym przez Statut,
8) Prawo zwołania posiedzenia Zarządu, które powinno się odbyć w terminie 30 dni od daty
zgłoszenia wniosku,
9) Uchwalanie własnego regulaminu,

10) Składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swej działalności oraz wniosków
o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi lub kaŜdemu członkowi Zarządu
odrebnie,
11) śądanie wyjaśnień pisemnych i ustnych od członków i władz Stowarzyszenia w przypadku
podejrzenia o działanie na szkodę Stowarzyszenia,
12) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
§ 34
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w składzie co najmniej dwuosobowym,
2. Posiedzenie zwołuje i kieruje nim przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
3. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał,
4.

Od uchwał podejmowanych przez Komisję Rewizyjną przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia Członków,

5. Termin wniesienia odwołania wraz z uzasadnieniem wynisi 14 dni od daty ogłoszenia uchwały,
6. JeŜeli odwołanie nie zostało zaskarŜone w terminie lub jeśli uchwała została utrzymana w mocy
przez Walne Zebranie Członków staje się prawomocna.

§ 35
Komisja Rewizyjna moŜe wymierzać następujące kary:
1) Upomnienie,
2) Nagana,
3) Zawieszenie w prawach i obowiązkach członka na okres trzech miesięcy,
4) Wykluczenie ze Stowarzyszenia.

Rada Naukowa
§ 36
1. Rada Naukowa jest ciałem doradczym i opiniującym projekty realizowane przez Stowarzyszenie,
2. Rada Naukowa wydaje opinie
i międzynarodowych organizacji,
3. W skład Rady Naukowej wchodzą:

dotyczące

wstąpienia

Stowarzyszenia

do

krajowych

-

trzej pracownicy Katedry Zarządzania Międzynarodowego Akademii Ekonomicznej
w Krakowie,
dwaj studenci specjalności Zarządzanie Międzynarodowe Akademii Ekonomicznej
w Krakowie,

4. Członkowie Rady Naukowej wybierani są przez Walne Zgromadzenie Członków spośród
pracowników naukowych Katedry Zarządzania Międzynarodowego Akademii Ekonomicznej
w Krakowie oraz członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Kandydatów do Rady Naukowej
zgłasza Prezes Zarządu Stowarzyszenia w porozumieniu z pozostałymi członkami Zarządu.

ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze

§ 37
Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
1) Opłaty wpisowe i składki członkowskie,
2) Dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w uŜytkowaniu
Stowarzyszenia,
3) Dotacje,
4) Darowizny, zapisy, składki,
5) Wpływy z działalności statutowej,
6) Dochody z ofiarności publicznej.

§ 38
1. Środki pienięŜne, niezaleŜnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na
rachunku bankowym Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być niezwłocznie przekazywane
na ten rachunek.
2. Nowo przyjęci członkowie Stowarzyszenia wpłacają opłatę wpisową oraz składki członkowskie
najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

4. Prowadzenie księgowości Stowarzyszenia odbywać się będzie według obowiązujących przepisów
prawa i zlecone będzie odrębnemu podmiotowi. Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie
księgowości będzie wybrany przez Zarząd Stowarzyszenia. Zmiana podmiotu, o którym mowa
wyŜej, leŜy w kompetencji Zarządu Stowarzyszenia.
5. Dochody i przychody Stowarzyszenia przekazywane będą na rachunek bankowy. Zarząd
Stowarzyszenia dokonuje wyboru banku i rodzaju rachunku oraz decyduje o zmianie banku lub/i
rodzaju rachunku.

§ 39
Do zaciągania zobowiązań majątkowych i składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia
upowaŜnionych jest 3 członków Zarządu w tym Prezes.
§ 40
Niedozwolone jest:
1) Udzielanie poŜyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do
jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają
w związku małŜeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo związanych 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 niŜ w stosunku do osób trzecich,
3) Wykorzystywanie majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich, chyba
Ŝe to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celów statutowych Stowarzyszenia.
4) Zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 41
1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez
Walne Zgromadzenie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie Statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego
Zgromadzenia Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad

Walnego Zgromadzenia Członków. Do zawiadomienia określonego w § 22 ust. 3 naleŜy załączyć
projekt stosownych uchwał.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w Statucie
mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach.

