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STATUT
Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych „START” w
Białymstoku

Rozdział 1.
Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny.
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych
„START”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.
§2
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, samodzielnie określa swoje cele, programy
działania i strukturę organizacyjną oraz podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych oraz samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego statutu oraz obowiązujących
przepisów prawa.
3. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.
§3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania także poza
granicami Rzeczpospolitej na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego
prawa.
§4
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Białystok.
§5
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków Stowarzyszenia
i do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników, w szczególności
członków Stowarzyszenia, o ile posiadają odpowiednie kwalifikacje.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz osób
niepełnosprawnych oraz przeciwdziała uzależnieniom i patologiom społecznym.
3. Działalność Stowarzyszenia obejmująca działalność pożytku publicznego może być
prowadzona jako działalność nieodpłatna lub odpłatna.
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4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w
stosunku do działalności pożytku publicznego.
5. Stowarzyszenie przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na prowadzoną
działalność pożytku publicznego.

§6
Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania 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",
2) 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,
3) 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
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4) 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.
§7
1. Stowarzyszenie jest członkiem Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych
„START”.
2. Stowarzyszenie może być również członkiem innych organizacji o tym samym lub
podobnym profilu działania.
§8
Stowarzyszenie używa określonego znaku graficznego (loga) oraz pieczęci organizacyjnych,
zgodnie z obowiązującymi w tej mierze wymogami.

Rozdział 2.
Cele Stowarzyszenia
§9
1. Celem Stowarzyszenia jest organizowanie i realizacja współzawodnictwa sportowego,
rozwijanie powszechnej kultury fizycznej, sportu i rehabilitacji, e-sportu, turystyki
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i wypoczynku, wśród osób niepełnosprawnych, w tym dzieci, młodzieży oraz osób
dorosłych, integracja społeczna osób niepełnosprawnych, a także przeciwdziałanie,
zapobieganie i profilaktyka wszelkich form uzależnienia, w szczególności
alkoholizmu.
2. Stowarzyszenie może prowadzić swoją działalność statutową również na rzecz
środowiska spółdzielczego i innych organizacji, zgodnie z zawartymi w tym zakresie
porozumieniami.
§ 10
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1) udzielanie pomocy w uprawianiu sportu, turystyki i wypoczynku oraz stosowaniu
rehabilitacji,
2) organizowanie różnych form zajęć ruchowych w zakresie wychowania fizycznego,
sportu, rehabilitacji, turystyki i wypoczynku,
3) organizowanie szkoleń w zakresie sportu niepełnosprawnych, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
4) prowadzenie zajęć, szkoleń oraz organizację zawodów z zakresu e-sportu,
5) budowę oraz utrzymanie obiektów i urządzeń sportowych, rehabilitacyjnych,
gromadzenie środków materialnych i gospodarowanie nimi zgodnie z ustalonymi
celami,
6) nawiązywanie i utrzymywanie międzynarodowych kontaktów sportowych,
7) współdziałanie z organami i instytucjami państwowymi, samorządowymi i
spółdzielczymi oraz innymi organizacjami w zakresie realizacji zadań statutowych,
8) prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnej,
9) organizowanie różnych form zajęć w zakresie walki z uzależnieniami, w
szczególności z alkoholizmem,
10) organizowanie turnusów w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
11) organizowanie warsztatów dla osób uzależnionych, w szczególności od alkoholu
oraz dla osób pochodzących z rodzin uzależnionych,
12) prowadzenie działalności propagującej wychowanie w trzeźwości
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele ponadto poprzez:
1) prowadzenie Ośrodka Sportowo – Rehabilitacyjnego w Ogrodniczkach, ul.
Białostocka 62,
2) prowadzenie w formie wyodrębnionej jednostki Warsztat Terapii Zajęciowej
w Ogrodniczkach, ul. Białostocka 62 Gmina Supraśl. Warsztat Terapii Zajęciowej
jest jednostką Stowarzyszenia wyodrębnioną pod względem organizacyjnym
i finansowym; posiadającą odrębny numer REGON, NIP oraz odrębne bankowe
konto rozliczeniowe; posługuje się nazwą własną „Warsztat Terapii Zajęciowej
w Ogrodniczkach”.
3. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku w zakresie:
1) organizowania szkoleń w zakresie sportu niepełnosprawnych, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
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2) podejmowanie innych czynności zmierzających do realizacji celów statutowych,
3) prowadzenie Ośrodka Sportowo – Rehabilitacyjnego w Ogrodniczkach,
ul. Białostocka 62,
4) prowadzenie w formie wyodrębnionej jednostki Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Ogrodniczkach, ul. Białostocka 62 gm. Supraśl,
5) organizowania turnusów w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
4. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku w zakresie:
1) organizacji i realizacji współzawodnictwa sportowego, rozwijania powszechnej
kultury fizycznej, sportu i rehabilitacji, turystyki i wypoczynku w szczególności
wśród osób niepełnosprawnych
2) działalności na rzecz środowiska spółdzielczego i innych organizacji, zgodnie
z zawartymi w tym zakresie porozumieniami,
3) udzielanie pomocy w uprawianiu sportu, turystyki i wypoczynku oraz stosowaniu
rehabilitacji osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,
4) organizowania różnych form zajęć ruchowych w zakresie wychowania fizycznego,
sportu, rehabilitacji, turystyki i wypoczynku mających na celu integrację osób
niepełnosprawnych,
5) organizowania szkoleń w zakresie sportu niepełnosprawnych, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
6) budowy oraz utrzymania obiektów i urządzeń sportowych, rehabilitacyjnych,
gromadzenia środków materialnych i gospodarowania nimi zgodnie z ustalonymi
celami,
7) nawiązywania i utrzymania międzynarodowych kontaktów sportowych,
8) współdziałania z organami i instytucjami państwowymi, samorządowymi
i spółdzielczymi oraz innymi organami w zakresie realizacji zadań statutowych,
9) prowadzenia działalności informacyjno – edukacyjnej,
10) podejmowania innych czynności zmierzających do realizacji celów statutowych,
11) prowadzenia Ośrodka Sportowo – Rehabilitacyjnego w Ogrodniczkach, ul.
Białostocka 62,
12) prowadzenia w formie wyodrębnionej jednostki Warsztatów Terapii Zajęciowej w
Ogrodniczkach, ul. Białostocka 62 gm. Supraśl,
13) prowadzenia zajęć oraz szkoleń w zakresie walki z uzależnieniami, w szczególności
z alkoholizmem,
14) organizowania warsztatów dla osób uzależnionych, w szczególności od alkoholu
oraz dla osób pochodzących z rodzin uzależnionych,
15) prowadzenia działalności propagującej wychowanie w trzeźwości,
16) prowadzenia zajęć, szkoleń oraz organizacji zawodów z zakresu e-sportu.

Rozdział 3.
Członkowie, ich prawa i obowiązki
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§ 11
1. Członkiem Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski, jak również
cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania.
2. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne deklarujące pomoc w realizacji celów
Stowarzyszenia, w szczególności pomoc finansową, mogą być członkami
wspierającymi Stowarzyszenia.
3. Do członków wspierających stosuje się postanowienia niniejszego statutu, dotyczące
członków tylko w zakresie przewidzianym w tych postanowieniach.
§ 12
1. Przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia oraz w poczet członków wspierających
dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego,
zawierającą imię i nazwisko (nazwę), datę urodzenia, miejsce zamieszkania (siedzibę),
oświadczenie o przystąpieniu oraz - gdy chodzi o członków wspierających - zakres
deklarowanej Stowarzyszeniu pomocy.
2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały o
przyjęciu; o podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanych.
§ 13
1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
1) wybierać i być wybierani do władz Stowarzyszenia, o ile ukończyli 16 lat i mają co
najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem, że
większość składu Zarządu Stowarzyszenia muszą stanowić osoby o pełnej zdolności
do czynności prawnych,
2) brać udział w Walnym Zebraniu, o ile ukończyli 16 lat,
3) korzystać z pomocy, opieki, poradnictwa, instruktażu, obiektów, urządzeń i innych
form działalności Stowarzyszenia,
4) reprezentować barwy Stowarzyszenia,
5) zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski w sprawach związanych z celami
i działalnością Stowarzyszenia i żądać informacji o sposobie ich załatwienia,
6) brać udział w zajęciach, szkoleniach, imprezach programowych i innych formach
działalności Stowarzyszenia.
2. Postanowienia ust. 1 pkt. 5 i 6 stosuje się również do członków wspierających.
Członkowie wspierający mogą również uczestniczyć z głosem doradczym w Walnych
Zebraniach.
§ 14
1. Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są:
1) troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia,
2) uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
3) stosować się do statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
4) opłacać regularnie składki oraz, w przypadku członków wspierających spełniać inne
zadeklarowane świadczenia na rzecz Stowarzyszenia.
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2. Wysokość składki członkowskiej określa Walne Zebranie, chyba że upoważni do tego
Zarząd.
§ 15
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) śmierci członka,
2) wystąpienia ze Stowarzyszenia,
3) wykreślenia z listy członków.
2. Wykreślenie z listy członków, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 3, może nastąpić, jeżeli:
1) członek nie spełnia wymogów ustawowych,
2) zalega z płatnością składek za dwa pełne okresy płatności,
3) w sposób zamierzony narusza inne obowiązki statutowe.
3. Uchwałę o wykreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Od uchwały
tej członek może odwołać się do Walnego Zebrania w ciągu 30 dni od dnia doręczenia
uchwały wraz z uzasadnieniem. Doręczenie może zostać dokonane w formie
elektronicznej na wskazany adres mailowy. Odwołanie jest rozpatrywane na
najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest
ostateczna.
4. Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do członków
wspierających.

Rozdział 4.
Władze Stowarzyszenia
§ 16
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 17
Członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
§ 18
1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa pięć lat i kończy się
z dniem odbycia pierwszego Walnego Zebrania Członków, po upływie 5-letniej
kadencji.
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2. Kandydaci na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej zgłaszani są przez członków
Stowarzyszenia do protokołu Walnego Zebrania.
3. Przewodniczący Walnego Zebrania ustala listę zgłoszonych kandydatów po uzyskaniu
ich zgody.
4. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie spośród
zgłoszonych kandydatów poprzez głosowanie tajne, chyba że więcej niż połowa
członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami jawnymi.
5. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów na członków organów Stowarzyszenia nie
przekracza maksymalnej liczby członków organu Stowarzyszenia, Walne Zebranie
może przeprowadzić jedno głosowanie nad wyborem wszystkich kandydatów
znajdujących się na liście ustalonej zgodnie z ust. 4, chyba że więcej niż połowa
członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za przeprowadzeniem
głosowania dotyczącego wyboru każdego z kandydatów oddzielnie.
6. W razie śmierci lub wystąpienia ze Stowarzyszenia członka Zarządu lub Komisji
Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, każda z tych władz może dokooptować w jego
miejsce nowego członka, z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może
przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.
7. Jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia
zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
§ 19
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) określanie głównych kierunków i programów działania Stowarzyszenia,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań wewnętrznych Zarządu obejmujących
pięcioletni okres działalności Stowarzyszenia (dotyczy Zwyczajnego Walnego
Zebrania),
3) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) rozstrzyganie odwołań od uchwał o wykreśleniu z listy członków w przypadku
przewidzianym w § 15 ust. 3,
5) określenie wysokości składki członkowskiej, chyba że Walne Zebranie upoważni do
tego Zarząd,
6) ocenianie działalności Stowarzyszenia i pracy jego władz oraz udzielanie Zarządowi
absolutorium za okres objęty sprawozdaniem, o którym mowa w pkt 2 powyżej,
7) określenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, z tytułu pełnionej funkcji,
8) dokonywanie zmian w statucie,
9) decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
10) decydowanie o innych sprawach Stowarzyszenia, dla których statut nie ustala
właściwości innych władz Stowarzyszenia.
§ 20
1. Walne Zebranie może zostać zwołane jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
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2. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest raz na 5 lat przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.
4. Wniosek, o którym mowa w pkt 2 i 3 powyżej powinien określać sprawy wymagające
rozstrzygnięcia.
5. Walne Zebranie Członków może być zwołane w każdy możliwy sposób pozwalający
na skuteczne poinformowanie o terminie, celu i planowanym porządku posiedzenia
(np. listem poleconym, e-mailem) nie później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia
Walnego Zebrania.
§ 21
1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem § 18 ust.
4,:
1) w pierwszym terminie - gdzie uczestniczy w nim co najmniej połowa członków,
2) w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych członków, z zastrzeżeniem ust.
2.
2. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia zapadają przy
obecności co najmniej połowy członków.
§ 22
1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem ust.
2. Przy obliczaniu głosów uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwale.
2. Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia zapadają większością 2/3.
§ 23
1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: Prezes, Wiceprezes lub Wiceprezesi i jeden
do trzech członków. O liczebności Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zebranie,
przy czym nie może to być więcej niż 5 osób.
2. Prezes, Wiceprezes lub Wiceprezesi wybierani są na pierwszym posiedzeniu Zarządu.
3. Prezes kieruje pracami Zarządu, a w czasie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes.
4. Wiceprezes kieruje bieżącymi sprawami Stowarzyszenia i nadzoruje pracę Biura
Stowarzyszenia, o ile zostanie utworzone.
5. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie w związku z pełnioną funkcją.
Decyzję w zakresie przyznania wynagrodzenia oraz jego wysokość określa Walne
Zebranie.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na
kwartał.
7. Szczególny tryb działania Zarządu może określać regulamin uchwalony przez Zarząd.
8. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
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§ 24
1. Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
3) uchwalanie, w ramach przyjętego przez Walne Zebranie programu rocznych planów
rozwoju i działalności Stowarzyszenia,
4) uchwalanie preliminarza budżetowego Stowarzyszenia,
5) uchwalanie planów działalności Zarządu, w tym planów finansowych,
6) uchwalanie regulaminu Zarządu,
7) zatwierdzanie sprawozdań rocznych z wykonania planu działalności i budżetu
Stowarzyszenia,
8) przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,
9) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
10) uchwalanie regulaminów imprez sportowych i innych przedsięwzięć,
11) podejmowanie na podstawie uprawnienia udzielonego przez Walne Zebranie uchwał
w sprawie składek członkowskich,
12) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, z zastrzeżeniem ust. 2,
13) ustalanie struktury organizacyjnej i etatowej Biura Stowarzyszenia,
14) prowadzenie ewidencji nieruchomości i ruchomości stanowiącej własność
Stowarzyszenia,
15) wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie.
2. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim
Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego
organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania.
§ 25
1. Komisja Rewizyjna stanowi statutowy kolegialny organ kontroli, odrębny od Zarządu i
niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej ani nadzoru.
2. Komisja Rewizyjna składa się od 2 do 5 członków, w tym przewodniczącego, zastępcy
przewodniczącego i sekretarza, jeżeli zostanie wybrany.
3. Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz (w przypadku, gdy zostanie
wybrany) są wybierani na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
4. Zasady zwoływania posiedzeń Komisji Rewizyjnej oraz sposób wykonywania przez nią
czynności kontrolnych może określać regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków.
§ 26
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
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1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej,
2) muszą spełniać wymaganie, że nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) 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.
§ 27
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1) kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania przez
Zarząd,
2) kontrola gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
3) kontrola stanu majątku oraz sposobu zarządzania tym majątkiem przez Zarząd,
4) kontrola sprawozdania rocznego i bilansu oraz budżetu Zarządu,
5) przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielenia
absolutorium Zarządowi,
6) zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności,
7) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
w przypadku, gdy taki audyt wynika z obowiązujących przepisów prawa.
2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie
z listy członków, z wyjątkiem przypadku niespełnienia wymagań przewidzianych w
ustawie - Prawo o Stowarzyszeniach.
§ 28
Dla obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć Biuro Stowarzyszenia,
określając jego organizację i zakres czynności.

Rozdział 5.
Majątek stowarzyszenia
§ 29
1. Środki finansowe na wykonywanie zadań statutowych Stowarzyszenie uzyskuje w
szczególności ze składek, świadczeń członków wspierających, darowizn, dotacji,
dochodów z własnej działalności, w tym z ewentualnej działalności gospodarczej w
przypadku jej prowadzenia.
2. Na podstawie uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenie może podjąć działalność
gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych
Stowarzyszenia.
§ 30
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1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej, Stowarzyszenie
może nabywać prawa i zaciągnąć zobowiązania.
2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wymagana jest
współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa
Stowarzyszenia. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu
Stowarzyszenia wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

Rozdział 7.
Zmiana statutu, rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 31
1. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zebranie w trybie określonym w § 22 ust. 2.
2. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, majątek Stowarzyszenia może być
przekazany wyłącznie na cel określony w uchwale Walnego Zebrania o likwidacji
Stowarzyszenia.
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