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PREAMBUŁA
do Statutu Stowarzyszenia Przyjaciół
Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat w Polsce
„Tam, gdzie ludzie skazani są na życie w
nędzy, Prawa Człowieka są łamane.
Jednoczyć się dla ich poszanowania
jest najświętszym obowiązkiem”.
(Ojciec Józef Wrzesiński)

Wszyscy ludzie są równi. Każdy człowiek ma szczególną, właściwą tylko człowiekowi
godność, która jest źródłem jego niezbywalnych praw. Jego godność winna być szanowana
niezależnie od miejsca jakie zajmuje w społeczeństwie. Podstawowym warunkiem godnego
życia wszystkich ludzi jest respektowanie praw przysługujących każdemu z nich. Osoby
żyjące w wielkiej nędzy są pierwszymi ofiarami pogwałcenia praw człowieka.
Nędza jest skandalem. Niesprawiedliwość, bezradność, wstyd, poniżenie, głód,
wykluczenie społeczne doświadczane przez ludzi żyjących w skrajnej nędzy nie może być
dłużej tolerowane. Jak długo pieniądz będzie wartością najwyższą, tak długo świat będzie
zagrożony nędzą i przemocą. Natomiast, jeśli najwyższą wartością stanie się dla nas
człowiek, to świat się zmieni, a ludzkość będzie mogła cieszyć się pokojem.
Celem Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat jest dotarcie do
najbiedniejszych i najbardziej odrzuconych, bycie z nimi, nawiązanie więzi oraz
towarzyszenie w tworzeniu więzi wzajemnych. Zrozumienie osiągniemy wsłuchując się w
potrzeby, marzenia i aspiracje ludzi żyjących w najtrudniejszych warunkach. Dlatego ważna
jest zmiana spojrzenia, stworzenie więzi między rodzinami, nauka wzajemnego słuchania i
dzielenia się wiedzą. W ten sposób wszyscy będą mogli znaleźć siłę, aby zająć swoje
miejsce w społeczeństwie, stać się odpowiedzialnymi za własne życie i mieć udział w
budowaniu przyszłości swojego kraju i świata.
Międzynarodowy Ruch ATD Czwarty Świat jest otwarty dla wszystkich ludzi – bez
względu na pochodzenie, miejsce w społeczeństwie, kulturę czy wyznanie. Łączy ich by
walczyć z nędzą. Budując zaufanie, solidarność i przyjaźń, każdy znajdzie miejsce dla
realizacji pełni swoich możliwości. Pracując wspólnie i ucząc się jedni od drugich, każdy
może swobodnie wyrażać siebie nie będąc osądzanym. Ruch rozwija partnerstwo na
wszystkich poziomach społeczeństwa.
Twórcą Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat był ks. Józef Wrzesiński.
Urodzony w wielkiej nędzy, był świadomy długiej historii ludzkiego cierpienia i nadziei.
Razem z rodzinami z Obozu dla Bezdomnych w Noisy-le-Grand (Francja) oraz z innymi
osobami, które do niego dołączyły, założył w 1957 roku Międzynarodowy Ruch ATD Czwarty
Świat. Uczestnicy Ruchu zgadzają się z myślą ojca Józefa Wrzesińskiego, że to sami ludzie
ukształtowali warunki dla zaistnienia skrajnej nędzy i społecznego wykluczenia: „Nędzę
stworzyli ludzie i tylko ludzie mogą ją wykorzenić. Nie zlikwidujemy problemu ubóstwa, dając
ubogim to co nam zbywa”. Dlatego też konieczne jest długoterminowe zaangażowanie się,
by zyskać pewność, że żaden człowiek nie będzie pozostawiony samemu sobie. Przyjęcie
takiej odpowiedzialności winno być dla każdego źródłem dumy.
Przekonanie o. Józefa, że „każda osoba jest szansą dla ludzkości” jest źródłem
inspiracji dla wielu ludzi na całym świecie, a 17 października - Światowy Dzień Sprzeciwu
Wobec Nędzy – obchodzony od 1987 roku i uznany przez ONZ w roku 1992, przypomina
wszystkim potrzebę mobilizacji w celu realizacji tego przesłania.
Od połowy lat dziewięćdziesiątych XX w. istnieje w Polsce, w szczególności w
Kielcach, grupa osób, które poznały historię i cele Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty
Świat, i które angażują się wspólnie w duchu tego Ruchu. Stowarzyszenie Przyjaciół
Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat w Polsce powstało w 2005 r., w celu
wspierania organizacyjnego i finansowego tego Ruchu.
W czasie od założenia Stowarzyszenia do roku 2010 Ruch ATD Czwarty Świat w
Polsce rozwinął się, zwłaszcza w Warszawie i Kielcach. Stowarzyszenie w dalszym ciągu
będzie wspierać jego rozwój.
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Statut Stowarzyszenia Przyjaciół
Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat
w Polsce

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu ATD
Czwarty

Świat

w

Polsce,

w

dalszych

postanowieniach

Statutu

zwane

„Stowarzyszeniem”.
§2
Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem osób, zawiązanym dla walki ze skrajnym
ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
§3
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kielce. Terenem działania jest Rzeczpospolita
Polska. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych
państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§4
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.
Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. nr 20,
poz. 104 z późniejszymi zmianami), ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego
statutu.
§5
Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o
podobnym charakterze działania. Dla celów współpracy z zagranicą Stowarzyszenie
może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach.
§6
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
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ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§7
Celem Stowarzyszenia jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin, a
także

wspieranie

organizacyjne

i

finansowe

rozwoju

oraz

działalności

Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat.
§8
Cele Stowarzyszenia są realizowane poprzez:
1. Osobiste, społeczne zaangażowanie swoich członków w pracy na rzecz osób
doświadczających wykluczenia społecznego, w tym dzieci i młodzieży zagrożonych
marginalizacją i ich rodzin, rodzin wielodzietnych zagrożonych skrajnym ubóstwem, osób
bezdomnych i ich rodzin, osób bezrobotnych i ich rodzin, osób uzależnionych od środków
psychoaktywnych i ich rodzin, osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

2. Wspieranie osób i grup podejmujących wspólnie z najuboższymi walkę z
wykluczeniem społecznym, zgodnie z ideą Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty
Świat.
3. Podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans osób i rodzin, o których mowa w
§ 8 pkt.1 , m.in. poprzez wspieranie ich i włączanie do życia społecznego.
4. Podejmowanie działań i poszukiwanie nowych rozwiązań służących zbliżeniu osób i rodzin
wykluczonych i pozostałych obywateli.
5. Podejmowanie działań mających na celu rozpoznawanie skali zjawiska ubóstwa i nowych
obszarów

nędzy.

Docieranie

do

nowych

środowisk

doświadczających

nędzy

i

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób i rodzin.
6. Wspieranie i reprezentowanie osób i rodzin, o których mowa w § 8 pkt.1 w zakresie ich
praw, w sytuacjach kryzysowych, w których utracili zdolność samodzielnego działania.
7. Podtrzymywanie i wspieranie rozwoju stałego międzynarodowego wolontariatu Ruchu
ATD

Czwarty

Świat

(m.in.

poprzez

rekrutację

w

Polsce,

szkolenia,

tworzenie

skonsolidowanych zespołów wolontariuszy, przygotowanie do realiów pracy w innych krajach
w ramach Ruchu ATD, jak również tworzenie właściwych warunków pracy w Polsce dla
wolontariuszy ATD)

8. Zapoznawanie z twórczością, ideami i działalnością założyciela Międzynarodowego
Ruchu ATD Czwarty Świat - Ojca Józefa Wrzesińskiego oraz prezentowanie jego
dorobku w formie m.in. spotkań, seminariów, publikacji.
9. Podejmowanie działań naukowo – badawczych oraz rozwijanie i upowszechnianie
wiedzy w zakresach objętych celem działań Stowarzyszenia.
10. Inicjowanie poszukiwań naukowych oraz działań mogących wspierać uczestnictwo
osób i rodzin wykluczonych w życiu społecznym.
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11. Realizację programów społecznych, profilaktycznych, kulturalnych i rekreacyjnych,
jak również uczestnictwo w projektach, które są tożsame z misją Stowarzyszenia.
12. Informowanie społeczeństwa o działalności i zaangażowaniu członków Ruchu ATD
Czwarty Świat w Polsce i na świecie.
13. Współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi, naukowymi i społecznymi
oraz innymi podmiotami stawiającymi sobie cele bliskie celom Ruchu ATD Czwarty
Świat.
14. Organizowanie i wspieranie finansowe, rzeczowe lub organizacyjne wymiany
doświadczeń w dziedzinach objętych celami Stowarzyszenia w kraju i za granicą, w tym
organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, wystaw i debat publicznych.
15. Przekazywanie dotacji na działalność grup i osób.
16.

Inne działania sprzyjające propagowaniu i rozwijaniu celów Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI
§9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających.
1. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele Rzeczypospolitej Polskiej
oraz cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej,
mający pełną zdolność do czynności prawnych, którzy:
-zgłosili swoje przystąpienie do Stowarzyszenia Przyjaciół i uzyskali pisemną
rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia,
-złożyli deklarację członkowską.
2. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie
Uchwały Zarządu.
3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne, udzielające pomocy w
realizacji celów Stowarzyszenia.
4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie
Uchwały Zarządu.
§ 10
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do władz
Stowarzyszenia,
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b) zgłaszania wniosków i uwag oraz podejmowania inicjatyw,
c) uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia,
d) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający mają te same prawa co członkowie zwyczajni z wyłączeniem
prawa określonego w punkcie 1a). Mogą jednak brać udział z głosem doradczym w
statutowych władzach Stowarzyszenia.
3. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania czynnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia,
b) przestrzegania postanowień regulaminu i statutu,
c) podporządkowania się uchwałom Stowarzyszenia,
d) regularnego opłacania składek członkowskich.
4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
5. Członkostwo ustaje na skutek:
a) wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
b) skreślenia z listy członków w wyniku orzeczenia kary wykluczenia przez Sąd
Koleżeński,
c) uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków z powodu
nieusprawiedliwionego

zalegania

z

opłatą

składek

członkowskich

przez

okres

przekraczający kolejnych 6 miesięcy. Zarząd po tym terminie udziela upomnienia, w
którym wskazuje termin na spłatę zadłużenia i jeżeli w tym terminie należność nie
zostanie uregulowana członkostwo ustaje,
d) śmierci członka.
6. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawie przyjęcia w poczet członków
stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanym przysługuje prawo
odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia
Członków może zostać podjęta na najbliższym Walnym Zgromadzeniu i jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA I WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 11
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
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d) Sąd Koleżeński.
2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 2 lata. Wybór władz odbywa się w głosowaniu
tajnym lub jawnym zależnie od uchwały Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia.
3.Powołanie pierwszego składu Zarządu, określenie liczby jego członków oraz podziału
funkcji, a także powołanie składu Komisji Rewizyjnej powierza się Zebraniu
Założycielskiemu Stowarzyszenia.
4. Organem Opiniodawczym Stowarzyszenia jest Komisja do spraw Młodzieży.
§ 12
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.
3. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
4. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne zwołuje Zarząd Stowarzyszenia w
pierwszym kwartale każdego roku. O terminie i porządku obrad Zarząd zawiadamia
wszystkich członków na co najmniej 7 dni przed terminem.
5. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbywać w każdym czasie.
Jest zwoływane przez Zarząd i z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub
pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych stowarzyszenia.
6. Jeżeli w terminie określonym w punkcie 4 bądź w ciągu jednego miesiąca od złożenia
wniosku o zwołanie Zgromadzenia nadzwyczajnego Zarząd nie zwoła Zgromadzenia,
obowiązek ten spoczywa na Komisji Rewizyjnej w terminie kolejnego miesiąca.
§ 13
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1. Określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2. Wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz
dokonywanie zmian i uzupełnień w ich składzie.
3. Przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji
Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
4. Udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi.
5. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o przyjęcie i skreślenie z listy członków.
6. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia
oraz jego władze.
7. Podejmowanie uchwał w sprawach działalności statutowej.
8. Uchwalanie zmian w statucie.
9. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
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10. Uchwalanie Regulaminu postępowania Sądu Koleżeńskiego.
11. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
§ 14
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W
przypadku braku kworum zwołuje się następne Walne Zgromadzenie Członków, którego
termin może być wyznaczony o 30 minut później tego samego dnia. Dla ważności
podejmowanych wówczas uchwał nie jest wymagana obecność połowy członków.
2. Uchwały w sprawie zmiany statutu

oraz

rozwiązania Stowarzyszenia zapadają

większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawionych do głosowania.
3. Członek Stowarzyszenia uprawniony do głosowania, który nie może być obecny na
Walnym Zgromadzeniu, może upoważnić na piśmie Członka Stowarzyszenia obecnego
na Walnym Zgromadzeniu, do głosowania w jego imieniu.
§ 15
1. Zarząd Stowarzyszenia powoływany jest do kierowania całą działalnością
Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.
2. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 7 członków wybieranych przez Walne
Zgromadzenie. Dokładną liczbę członków Zarządu ustala każdorazowo uchwała
Walnego Zgromadzenia.
3. Zarząd Stowarzyszenia wybiera spośród swoich członków prezesa i dwóch lub trzech
zastępców prezesa oraz dokonuje podziału zadań wszystkich członków Zarządu.
4. W pracach Zarządu, z głosem doradczym, uczestniczy Przedstawiciel Generalny
Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat (Mouvement International ATD Quart
Monde), który może wyznaczyć swego reprezentanta.

5. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 16
Do obowiązków Zarządu Stowarzyszenia należy:
1. Realizacja celów Stowarzyszenia
2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu. Uprawnienia
do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia
posiada dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym prezes lub zastępca
prezesa.
3. Przyjmowanie nowych i skreślanie z listy członków Stowarzyszenia.
4. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego
Zgromadzenia.
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5. Organizowanie działalności gospodarczej.
6. Zatrudnianie pracowników.
7. Kierowanie finansami Stowarzyszenia i jego majątkiem.
8. Opracowywanie sprawozdań z prac Zarządu.
9. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
10.Powoływanie członków Komisji do spraw Młodzieży.
§ 17
1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy liczby członków Zarządu, w tym prezesa, a w przypadku nieobecności
prezesa jego zastępcy.
2. W przypadku równej liczby głosów decyduje prezes,a w razie nieobecności prezesa
jego zastępca.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.
§ 18
Komisja Rewizyjna jest statutowym kolegialnym organem kontroli odrębnym od
Zarządu i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej:
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób.
2. Komisja wybiera spośród swoich członków przewodniczącego.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia,
b) nie mogą pozostawać z członkiem Zarządu Stowarzyszenia w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej.
c) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
d) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej 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.
§ 19
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a) Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności
statutowej Zarządu,
b) Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli i zaleceniami
odnośnie usunięcia stwierdzonych uchybień,
c) Składanie sprawozdań z działalności kontrolnej na corocznych Walnych
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Zgromadzeniach Członków oraz po upływie kadencji Zarządu,
d) Występowanie z wnioskami o absolutorium dla Zarządu na corocznych Walnych
Zgromadzeniach Członków oraz na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym
na koniec kadencji.
§ 20
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu
Stowarzyszenia z głosem doradczym.
§ 21
1. Sąd Koleżeński składa się z trzech osób (członków), nie będących członkami Zarządu
ani Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Zastępcę
Przewodniczącego.
§ 22
Do obowiązków Sądu Koleżeńskiego należy:
1. Orzekanie o odpowiedzialności organizacyjnej członków Stowarzyszenia w sprawach
o naruszanie statutu.
2. Wszczęcie postępowania na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
sformułowanego w formie uchwał.
§ 23
1. Tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia
Członków, które należy złożyć w terminie 14 dni od ogłoszenia lub doręczenia
orzeczenia przez członka Zarządu.
§ 231
1.Komisja do spraw Młodzieży, zwana dalej Komisją , składa się z 6 osób poniżej 35
roku życia, z których przynajmniej 3 osoby są członkami stowarzyszenia nie będącymi
ani członkami Zarządu, ani członkami Komisji Rewizyjnej, ani członkami Sądu
Koleżeńskiego . Pozostali członkowie Komisji muszą być osobami biorącymi udział w
projektach Stowarzyszenia od co najmniej 3 miesięcy przed przystąpieniem do Komisji.
2. Komisja wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.
§ 232
Do obowiązków Komisji należy:
1. Monitorowanie w Polsce sytuacji młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym
oraz młodzieży wykluczonej społecznie.
2. Monitorowanie kierunków polityki społecznej, w aspekcie dotyczącym młodzieży, na
szczeblu krajowym i europejskim
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3.Monitorowanie projektów Stowarzyszenia kierowanych do młodzieży.
4.Przedstawianie Zarządowi Stowarzyszenia stanowiska i/lub propozycji

projektów

skierowanych do młodzieży.
5.Reprezentowanie Zarządu Stowarzyszenia w organizacjach, związkach, sieciach
organizacji, instytucjach lub innych organach zajmujących się sprawami młodzieży.
6.Przedstawianie, przynajmniej 2 razy w roku,

Zarządowi Stowarzyszenia raportu

dotyczącego jej działalności.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 24
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) z dobrowolnych składek i darowizn członków Stowarzyszenia,
b) z ofiar pieniężnych i rzeczowych innych osób fizycznych i prawnych,
c) z dotacji i subwencji lokalnych, narodowych i międzynarodowych,
d) z działalności statutowej odpłatnej,

e) z działalności gospodarczej, z której dochód służy realizacji celów statutowych i nie
może być przeznaczony do podziału między jego członków lub pracowników oraz ich
osób bliskich,
f) ze zbiórek pieniężnych, kwest ulicznych, aukcji itp. działań pozwalających na
zwiększenie zasobów materialnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
g) oraz dochodów z majątku Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
3. Zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w
stosunku do jego członków,członków władz statutowych, pracowników oraz ich osób
bliskich, z którymi pozostają w związkach małżeńskich, we wspólnym pożyciu albo w
stosunkach pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków władz
statutowych lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych zasadach,
c) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków władz
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statutowych lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celów statutowych.
d)dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego władz statutowych lub pracownicy oraz ich
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach
wyższych niż rynkowe.
§ 25
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad
określonych w obowiązujących przepisach w rozmiarach służących realizacji celów
statutowych, wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
2. Dochód z własnej działalności gospodarczej może zostać przeznaczony na realizację
celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków
Stowarzyszenia lub pracowników oraz członków ich rodzin.
3. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność statutową zgodnie z ustawą z
dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 26
1. Właścicielem całego majątku jest Stowarzyszenie jako osoba prawna.
2. Dysponentem majątku jest Zarząd, który na mocy swego upoważnienia podejmuje
zobowiązania majątkowe i finansowe.
3. Dokumenty dotyczące obrotu majątkowego i finansowego uzyskują moc prawną
po podpisaniu przez dwóch członków Zarządu, działających łącznie, w tym prezesa lub
zastępcy prezesa - z wyjątkiem decyzji odnoszących się do likwidacji majątku na skutek
likwidacji Stowarzyszenia.
4. W przypadku likwidacji Stowarzyszenia majątek przeznacza się na cele określone
uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
§ 27
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia
Członków lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
2. Sposób likwidacji Stowarzyszenia określa Walne Zgromadzenie Członków.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy
Prawa o Stowarzyszeniach.
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