
















2. Dla ważności innych pism i dokumentów wystarczający jest podpis prezesa zarządu, albo
innego członka zarządu (reprezentacja jednoosobowa).

§32

Zabrania się: 
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia

w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów 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",

b) 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 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
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI 

TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

§33

Dla efektywnej realizacji zadań i celów Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki 
organizacyjne nie posiadające odrębnej osobowości prawnej. 

§34

Terenową jednostkę organizacyjną powołuje Zarząd, określając w uchwale: 
1) nazwę jednostki oraz adres,
2) cel powołania jednostki,
3) czas trwania jednostki,
4) zakres i obszar jej działalności.
5) rodzaj i wielkość majątku Stowarzyszenia przekazywanego jednostce do

realizacji zadań,
6) dyrektora lub osoby zarządzające oraz zakres ich odpowiedzialności za

działalność jednostki, w tym za jej budżet,
7) tryb i formę składania regulaminu, planu pracy, sprawozdań i bilansów jednostki

przez dyrektora lub osoby zarządzające,
8) szczegółowe pełnomocnictwa dla dyrektora lub osób zarządzających, w tym do

reprezentacji Stowarzyszenia.
2. Władzami terenowej jednostki organizacyjnej są:

1) Walne Zebranie Członków,
2)  Zarząd,
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3)  Komisja Rewizyjna. 
3. Regulamin terenowej jednostki organizacyjnej określający szczegółową jej organizację oraz
sposób działania ustala w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia.
4. Członkowie Zarządu terenowych jednostek organizacyjnych mogą otrzymywać zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji w Zarządzie.

§35

Jednostkę organizacyjną rozwiązuje Zarząd, określając w uchwale: 
1) przyczynę rozwiązania jednostki,
2) tryb i formę rozliczenia rzeczowego i finansowego przez dyrektora lub osoby

zarządzające,
3) tryb i sposób przedłożenia sprawozdania z działalności i bilansu przez dyrektora lub

osoby zarządzające.

ROZDZIAŁ VII 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

§36

Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez 
Walne Zebranie Członków wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy 
członków uprawnionych do głosowania. 

§37

Uchwała o rozwiązaniu określa sposób likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek 
Stowarzyszenia. 

§38

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w 
statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach. 

ROZDZIAŁ VIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§39

Spory majątkowe, których stroną jest Stowarzyszenie rozpatruje właściwy sąd. 


