Statut
Zdrowe Pokolenia Stowarzyszenie Promocji Zdrowego Żywienia
Dzieci z siedzibą w mieście stołecznym Warszawie

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Stowarzyszenie: Zdrowe Pokolenia Stowarzyszenie Promocji Zdrowego Żywienia
Dzieci, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną.

§ 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3. Stowarzyszenia działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

§ 4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 5. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 6. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieograniczony.

§ 7. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo
o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855, z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr
234, poz. 1536, z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 8. Celem Stowarzyszenia jest wyłącznie prowadzenie działalności na rzecz ogółu
społeczności w zakresie:

1) ochrony i promocji zdrowia,
2) nauki, edukacji i wychowania – w zakresie zdrowych nawyków żywieniowych,
3) działalności wspomagającej organizacje pozarządowe – w zakresie określonym powyżej w
pkt 1) i 2).

§ 9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) kształtowanie świadomości i wiedzy społeczeństwa w zakresie zasad prozdrowotnego
stylu życia,
2) promocję idei programowania żywieniowego jako istotnego czynnika determinującego
kondycję zdrowotną społeczeństwa, w szczególności poprzez prowadzenie lub wspieranie
kampanii informacyjnych i/lub reklamowych,
3) inicjowanie i/lub wspieranie debaty publicznej na temat społecznych i ekonomicznych
konsekwencji nieprawidłowych nawyków i zachowań żywieniowych w dzieciństwie, w
szczególności poprzez współpracę z mediami, organizowanie sympozjów i konferencji
naukowych, udział przedstawicieli Stowarzyszenia w konferencjach, sympozjach,
publikacjach, itp.,
4) aktywny dialog ze środowiskiem medycznym, przede wszystkim w zakresie promocji
nowych zaleceń żywieniowych, w tym obecność ekspertów i przedstawicieli
Stowarzyszenia na spotkaniach i konferencjach medycznych,
5) aktywny dialog z przedstawicielami administracji publicznej, parlamentarzystami oraz
organizacjami

pozarządowymi

w

celu

wypracowania

optymalnych

rozwiązań

systemowych i ram prawnych, które wesprą zmiany związane z programowaniem
zachowań żywieniowych wśród matek i opiekunów dzieci,
6) wspieranie organizacji pozarządowych działających w sferze ochrony i promocji zdrowia
oraz prowadzących działalność w zakresie nauki, edukacji i wychowania – w zakresie
zdrowych nawyków żywieniowych,
7) organizowanie szkoleń i kursów dotyczących ochrony i promocji zdrowia – w zakresie
zdrowych nawyków żywieniowych,
8) współpracę z ekspertami w dziedzinie zdrowia i żywienia.

§ 10. Cele Stowarzyszenia są realizowane w następujących obszarach:
1) edukacja społeczeństwa,
2) upowszechnianie nowoczesnej wiedzy w środowisku medycznym,

3) inicjowanie i/lub wspieranie zmian systemowych.

§ 11.1. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu
społeczności – w zakresie określonym w § 8 Statutu. Stowarzyszenie nie może prowadzić
działalności pożytku publicznego wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego.
3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Zabronione jest dokonywanie przez Stowarzyszenie następujących czynności:
1) udzielanie

pożyczek lub

zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia

w stosunku do członków organów Stowarzyszenia lub jej pracowników oraz osób,
z którymi członkowie organów Stowarzyszenia 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 członków organów Stowarzyszenia lub jej
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 organów Stowarzyszenia lub
jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów
Stowarzyszenia lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 13. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających.

§ 14.1.Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością
Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba
prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd
Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 15.1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
3) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o
skreśleniu z listy członków.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§ 16.1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada
prawa określone w § 15 ust. 1 Statutu.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych
władzach Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 15 ust. 2 Statutu.

§ 17.1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek
członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy.
2. Osoba skreślona z listy członków ma prawo wniesienia odwołania do Walnego

Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady
określone w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 18. Organami (władzami) Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Rada Nadzorcza,
4) Rada Naukowa.

§ 19.1. Kadencja Zarządu i Rady Nadzorczej trwa trzy (3) lata, natomiast członkowie Rady
Naukowej powoływani są na czas nieokreślony. Członków władz Stowarzyszenia, o których
mowa w zdaniu poprzednim powołuje i odwołuje Walnego Zebrania Członków; powołanie i
odwołanie odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków
Walnego Zebrania Członków.
2. Osoba, która była członkiem Zarządu lub odpowiednio członkiem Rady Nadzorczej
przez dwie kolejne kadencje, nie może kandydować do organu w którym sprawowała funkcję
w kolejnej (tj. trzeciej) kadencji.
3. Uchwały Zarządu, Rady Nadzorczej i Rady Naukowej podejmowane są w głosowaniu
jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
uprawnionych członków, chyba, że Statut stanowi inaczej.
4. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w
trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów
na nieobsadzone stanowisko.
5. Członkostwo we władzach Stowarzyszenia ustaje na skutek: odwołania, złożenia
pisemnej rezygnacji, utraty praw obywatelskich, prawomocnego skazania za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, śmierci.

Walne Zebranie Członków

§ 20.1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający.
3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków (Zebranie Zwyczajne) zwołuje się raz
w roku, w terminie do 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
5. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu
obrad.
6. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący, wybierany w głosowaniu
jawnym, zwykłą większością obecnych członków – spośród członków Stowarzyszenia.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych
przypadkach:
1) Zarząd,
2) Rada Nadzorcza.
8. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd
powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Zawiadomienia
wysłane są listami poleconymi lub pocztą elektroniczną.
9. Do zawiadomienia o Walnym Zebraniu Zarząd załącza materiały przewidziane do
rozpatrzenia przez Walne Zebranie wraz z projektami uchwał przewidzianych do podjęcia na
Walnym Zebraniu.
10. Głosowanie

w

ramach

Walnego

Zebrania

może

zostać

przeprowadzone

korespondencyjnie, w tym poprzez oddanie głosów za pomocą wiadomości e-mail
przesyłanych na uprzednio wskazany przez Zarząd adres poczty elektronicznej.
11. Głosowanie korespondencyjne oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej odbywa
się w ten sposób, iż – po przekazaniu przez Zarząd zgodnie z ust. 9 projektów uchwał
przewidzianych do podjęcia na Walnym Zebraniu – członek oddaje glos przesyłając
wiadomość listownie bądź elektronicznie na adres siedziby Zarządu Stowarzyszenia bądź
adres poczty elektronicznej Zarządu, załączając do wiadomości treść uchwały poddawanej
pod głosowanie z zaznaczeniem swojego stanowiska (za/przeciw/wstrzymujący). Głosy
złożone tą drogą uznawane są za ważne jeśli wpłynęły najpóźniej przed planowaną godziną

rozpoczęcia Walnego Zebrania. Wyniki głosowania złożone tą drogą są ujawniane
bezpośrednio po przeprowadzeniu danego głosowania na Walnym Zebraniu, następnie są
one dodawane do wyniku głosowania przeprowadzonego na Walnym Zebraniu. Po
zsumowaniu głosów – prowadzący obrady przedstawia ostateczne wyniki głosowania tj.
ogólną liczbę uprawnionych do głosowania, liczbę głosujących oraz przebieg głosowania
(za/przeciw/wstrzymujący się). Członek oddający głos drogą elektroniczną winien przekazać i
aktualizować

Zarządowi

swój

adres

mailowy,

natomiast

głosy

oddane

drogą

korespondencyjną winny być podpisane przez członka oddającego głos – w przeciwnym razie
głosy oddane z niezgłoszonego adresu mailowego oraz głosy niepodpisane, uznawane będą
za głosy nieważnie oddane.
12. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
13. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) uchwalenie Statutu i jego zmian,
2) uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania Członków i jego zmian,
3) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia, tj. Zarządu, Rady Nadzorczej
i Rady Naukowej,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
5) ustalanie wysokości składek członkowskich,
6) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
14. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Rady Nadzorczej,
3) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
15. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu
dwóch (2) miesięcy, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 14 pkt 2) i 3)
niniejszego paragrafu.
16. Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało
zwołane.

Zarząd

§ 21.1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami

Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed
Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd liczy od trzech do pięciu (3-5) członków. O liczebności Zarządu – w granicach
określonych przez Statut – decyduje Walne Zebranie Członków. W skład Zarządu wchodzą
osoby powołane (wybrane) przez Walne Zebranie Członków.
3. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo
lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. W sprawach zobowiązań finansowych
(majątkowych) Stowarzyszenie reprezentują dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
5. Wyboru Prezesa Zarządu dokonują członkowie Zarządu ze swego grona.
6. Każdy członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany.
7. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu poprzez Sekretariat, które odbywają się
w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku. O posiedzeniu Zarządu muszą zostać
poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
8. Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
3) sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,
4) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
5) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
6) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
7) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę
1.000,00 zł,
8) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
9) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i skreślania członków,
10) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
9. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał
wymagane jest oddanie głosów co najmniej przez połowę jego członków, w tym Prezesa
Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Zarząd działa na
podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
10. Zarząd Stowarzyszenia może współpracować z partnerami instytucjonalnymi,
wspierającymi działalność Stowarzyszenia na zasadach określonych w odrębnych

porozumieniach

(umowach)

zawieranych

przez

Stowarzyszenie

z

partnerami

instytucjonalnymi. Partner instytucjonalny współpracujący ze Stowarzyszeniem może, lecz
nie musi być członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
11. Aparatem pomocniczym Zarządu Stowarzyszenia jest Sekretariat, tworzony i
likwidowany przez Zarząd; zakres działania i zadania Sekretariatu określa Zarząd
Stowarzyszenia. W celu organizacji i prowadzenia działalności Stowarzyszenia w terenie,
Zarząd Stowarzyszenia może powoływać spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia
koordynatorów regionalnych. Zakres działania i uprawnień koordynatora regionalnego
określa pisemne pełnomocnictwo udzielone koordynatorowi regionalnemu przez Zarząd
Stowarzyszenia.
12. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w
Zarządzie jedynie zwrot uzasadnionych kosztów.

Rada Nadzorcza

§ 22.1. Rada Nadzorcza jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli
nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Rada Nadzorcza liczy od trzech do pięciu (3-5) osób; o liczebności Rady Nadzorczej –
w granicach określonych przez Statut – decyduje Walne Zebranie Członków. W skład Rady
Nadzorczej wchodzą osoby powołane (wybrane) przez Walne Zebranie Członków.
Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia, ani
pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. W skład Rady Nadzorczej nie
mogą być powołane i nie mogą wchodzić osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
z winy umyślnej.
3. Rada Nadzorcza jest kolegialnym organem nadzoru Stowarzyszenia – odrębnym od
Zarządu Stowarzyszenia i niepodlegającym Zarządowi Stowarzyszenia w zakresie
wykonywania nadzoru. Rada Nadzorcza pełni także funkcje inicjatywne związane
z działalnością Stowarzyszenia oraz opiniodawcze.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Nadzorczej i przez
to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej przez
Walne Zebranie Członków.

5. Radę Nadzorczą reprezentuje wybrany przez nią Przewodniczący, który kieruje jej
pracami i zwołuje posiedzenia Rady w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz w roku.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W razie równej liczby głosów
decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1) wykonywanie stałego nadzoru nad realizacją przez Zarząd Stowarzyszenia statutowych
celów Stowarzyszenia,
2) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
3) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
4) opiniowanie rocznych sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia,
5) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Stowarzyszenia,
6) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie
stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także
prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
7) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie
ustalonym Statutem,
8) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę
udzielenia) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
9) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
8. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
9. Rada Nadzorcza ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia
pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
10.Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tej Radzie
jedynie zwrot uzasadnionych kosztów.

Rada Naukowa

§ 23.1. Rada Naukowa jest organem opiniodawczym i doradczym, wspierającym działalność
Zarządu Stowarzyszenia.
2. Rada Naukowa liczy od trzech do dziesięciu (3-10) osób; o liczebności Rady Naukowej
– w granicach określonych przez Statut – decyduje Walne Zebranie Członków. W skład Rady
Naukowej wchodzą osoby powołane (wybrane) przez Walne Zebranie Członków. W skład

Rady Naukowej nie mogą być powołane i nie mogą wchodzić osoby, które były skazane
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe z winy umyślnej. Członkowie Rady Naukowej nie mogą być
członkami Zarządu Stowarzyszenia, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
3. Radę Naukową reprezentuje wybrany przez nią Przewodniczący, który kieruje jej
pracami i zwołuje posiedzenia Rady Naukowej w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz w
roku.
4. Uchwały Rady Naukowej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W razie równej liczby głosów
decyduje głos Przewodniczącego Rady Naukowej.
5. Do kompetencji Rady Naukowej należy:
1) opiniowanie w zakresie strategicznych kierunków działania Stowarzyszenia,
2) doradztwo

w

zakresie

założeń

programowych

do

poszczególnych

projektów

realizowanych przez Stowarzyszenie,
3) doradztwo i wydawanie opinii na rzecz Zarządu Stowarzyszenia.
6. Rada Naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
7. Członkowie Rady Naukowej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tej Radzie
jedynie zwrot uzasadnionych kosztów.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 25. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 26.1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki,
3) dochody z majątku Stowarzyszenia,
4) dotacje,
5) wpływy z tytułu przekazania przez podatników 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo

przyjęci członkowie wpłacają składki w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o
przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Walne Zebranie Członków.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
4. Stowarzyszenie przeznacza cały dochód (tj. nadwyżkę przychodów nad kosztami) na
działalność, o której mowa w § 8 w związku z § 9 i 10 Statutu.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 27.1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu
Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych
w Statucie, mają zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo
o stowarzyszeniach.

Członkowie Zarządu:

Piotr Socha

……………………………………..

Anna Dobrzańska

……………………………………..

Teresa Jackowska

…………………………………….

Magdalena Smolińska

……………………………………..

