Tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia TCF HUB z dn. 23.11.2019
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie TCF HUB.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje
obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. 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) oraz niniejszego Statutu.
5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach.
6. Działalność Stowarzyszenia, oparta jest na pracy społecznej członków, jednak do
prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
7. Stowarzyszenie może nadawać odznaki oraz tytuły.
CELE I FORMY DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA
8. Stowarzyszenie stawia sobie wśród swoich celów w szczególności:
1. Organizowanie kapitału społecznego wokół klubu oraz integrowanie społeczności
sympatyków sportów klubowych
2. Popularyzowanie bilardu, darta, piłki stołowej i innych sportów klubowych w
szczególności wśród mieszkańców Krakowa i Małopolski
3. Szkolenie zawodników sportów klubowych w szczególności bilardu, darta i piłki
stołowej
4. Pomoc osobom w trudnej sytuacji i niepełnosprawnym
5. Wspieranie sportu osób niepełnosprawnych
6. Działalność charytatywną i pomoc społeczną
7. Działalność związaną z aktywizacją osób starszych.
9. Wśród celów Stowarzyszenia są także takie cele jak:
1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
3. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
4. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
6. działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
7. ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219);
8. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
9. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
10. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
11. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
12. działalność wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
13. działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14. zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
15. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
16. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
18. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19. turystyka i krajoznawstwo;
20. udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
21. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą;
22. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
23. promocja i organizacji wolontariatu;
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24. pomoc Polonii i Polakom za granicą;
25. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
26. działalność na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z
2018 r. poz. 937 i 2018);
27. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
28. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
29. zadania w zakresie rewitalizacji;
30. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w
art. 3 ust.3
10. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Organizowanie turniejów i rozgrywek w szczególności bilarda, darta i piłki stołowej;
2. Organizowanie i wspieranie w każdej możliwej formie zawodników uprawiających
sporty o których mowa w pkt 1;
3. Prowadzenie szkółek sportowych
4. Organizację zbiórek
5. Organizowanie szkoleń i kursów doskonalących umiejętności zawodników
uprawiających sporty o których mowa w pkt 1
6. Propagowanie i organizowanie zajęć także sportowych dla seniorów.
11. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Stowarzyszenie może także
tworzyć spółki prawa handlowego a także nabywać oraz zbywać ich udziały lub akcje.
12. Decyzje o rozpoczęciu, zakończeniu, zakresie, formie i charakterze działalności
gospodarczej, powołaniu spółki, nabyciu lub zbyciu udziałów lub akcji podejmuje Zarząd
w drodze uchwały
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
13. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Członkami Stowarzyszenia na
identycznych zasadach jak obywatele RP mogą być również cudzoziemcy.
14. Stowarzyszenie posiada członków:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.
15. Członkiem zwyczajnym może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, która uzyskała
dla swojej kandydatury pozytywną opinię co najmniej 2 członków zwyczajnych oraz
pozytywna rekomendację Zarządu po złożeniu deklaracji w formie pisemnej lub
dokumentowej, opłaceniu wpisowego i przyjęciu w poczet członków na podstawie
uchwały Walnego Zebrania.
16. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna w tym małoletni za
zgodą przedstawiciela ustawowego a także osoba prawna, deklarująca opłacanie
składek członkowskich lub inną pomoc finansową, rzeczową łub merytoryczną w
realizacji celów Stowarzyszenia po złożeniu deklaracji w formie pisemnej lub
dokumentowej, opłaceniu wpisowego i przyjęciu w poczet członków na podstawie
uchwały Zarządu.
17. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność Stowarzyszenia lub sportu
18. Członkostwo honorowe nadawane jest uchwałą Zarządu zwykłą większością głosów.
19. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. biernego oraz czynnego prawa wyborczego oraz uczestnictwa w Walnym Zebraniu z
prawem głosu przysługującemu od chwili uzyskania członkostwa we wszystkich
sprawach;
2. wyrażania opinii na temat celu i sposobu w jaki Zarząd powinien realizować cele
statutowe
3. inicjowania w formie pisemnej i dokumentowej za zgodą Zarządu działań
Stowarzyszenia;
4. zgłaszania wniosków w formie pisemnej i dokumentowej co do działalności
Stowarzyszenia;
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zgłaszania wniosków w formie pisemnej i dokumentowej o przeprowadzenie kontroli
do Komisji Rewizyjnej;
6. noszenia odznak.
20. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. opłacania składek;
2. przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
21. Członkowie wspierający nie posiadają prawa głosu na Walnym Zebraniu, mogą jednak
brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym
posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
22. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
23. Członek honorowy o ile nie wyrazi woli opłacania składek członkowskich jest zwolniony
ze składek członkowskich. Członek honorowy będący osobą fizyczną ma prawa członka
zwyczajnego.
24. Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
2. z powodu zalegania z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące;
3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
4. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne;
5. wykluczenia przez Zarząd:
1. z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;
2. z powodu działań szkodzących Stowarzyszeniu;
3. członka wspierającego, który nie wywiązuje się z zadeklarowanej pomocy przez
okres dłuższy niż 3 miesiące
25. Od uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia
członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania. Właściwa
uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
5.

WŁADZE STOWARZYSZENIA
Przepisy Ogólne
26. Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie;
2. Zarząd;
3. Komisja Rewizyjna.
27. Osoby pełniące funkcję we władzach Stowarzyszenia wybierane są na czas
nieokreślony.
28. W skład władz Stowarzyszenia mogą wchodzić osoby nie będące członkami
stowarzyszenia jednak liczba osób wchodzących w skład danej Władzy nie może
przekraczać liczby osób wybranych spośród członków.
29. Osoby wchodzące w skład Zarządu są zwolnione ze składek członkowskich chyba, że
pisemnie zrezygnują z przywileju zwolnienia z opłacania składek.
30. Wybory do władz stowarzyszenia odbywają się w wyborach tajnych zwykłą większością
głosów bez względu na liczbę osób biorących udział w Walnym Zebraniu.
31. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, oddanych,
przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Glosowania
Zarządu i Komisji Rewizyjnej są jawne z zastrzeżeniem, że głosowania dotyczące
nadania lub pozbawienia funkcji osób wchodzących w skład Władz Stowarzyszenia są
tajne.
32. Walne Zebranie wybiera Prezesa Zarządu. Walne Zebranie wybiera pozostałe osoby do
Zarządu o ile taki wniosek złoży Prezes Zarządu. Walne Zebranie dokonuje wyboru osób
do Komisji Rewizyjnej nie wskazując przy tym funkcji, które te osoby będą pełnić.
33. W przypadku, gdy liczba głosów oddanych za i przeciw jest taka sama decydujący dla
podjęcia lub nie uchwały staje się glos osoby stojącej na czele organu Stowarzyszenia tj.
Prezesa dla glosowań nad uchwałami Zarządu lub Przewodniczącego dla glosowań nad
uchwałami Komisji Rewizyjnej.
34. W razie gdy skład wybieralnych władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie
trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji spośród
członków Stowarzyszenia, której dokonują wyłącznie wybrani na Walnym Zebraniu
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członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można uzupełniać skład
Zarządu z zachowaniem zasad o których mowa w pkt 51 Statutu a także można powołać
1 członka Komisji Rewizyjnej.
35. Osoby wchodzące w skład Zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną
funkcją mogą otrzymywać wynagrodzenie na zasadach określonych przez Walne
Zebranie. W umowach między stowarzyszeniem a osobą wchodzącą w skład Zarządu
oraz w sporach z nią stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej
wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania
członków.
Walne Zebranie
36. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu biorą
udział:
1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni i honorowi
2. z głosem doradczym - członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.
37. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
38. Walne Zebranie zwyczajne jest zwoływane raz w ciągu roku przez Zarząd. Termin i
miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni
przed terminem zebrania.
39. Walne Zebranie nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie i jest zwoływane przez
Zarząd:
1. z jego inicjatywy;
2. na wniosek Komisji Rewizyjnej;
3. na wniosek co najmniej 4 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
4. na wniosek co najmniej 30 członków wspierających Stowarzyszenia.
40. W przypadku gdy Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania w terminie 30 dni kalendarzowych
od dnia wpłynięcia wniosku, o którym mowa w pkt 39 ust 2-4 mandat wszystkich osób
zasiadających w Zarządzie wygasa a Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje Walne
Zebranie.
41. Termin i miejsce obrad Walnego Zebrania nadzwyczajnego zwołujący podaje do
wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
42. Wszystkie uchwały Walnego Zebrania o ile nie dotyczą likwidacji Stowarzyszenia
zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę osób obecnych na Walnym
Zebraniu.
43. Wszystkie uchwały Walnego Zebrania z wyłączeniem uchwal o wyborze Władz
Stowarzyszenia podejmowane są w glosowaniach jawnych z zastrzeżeniem pkt. 44
44. Uchwały o wyborze do Władz Stowarzyszenia podejmowane są w glosowaniach tajnych.
Glosowanie w trybie tajnym przeprowadzane jest także o ile wniosek o utajnienie
glosowania złoży pięciu członków uczestniczących w Walnym Zebraniu..
45. Zmiany dotyczące zmian Statutu a także uchwała o odwołaniu Zarządu, Komisji
Rewizyjnej lub pojedynczych osób wchodzących w skład Władz Stowarzyszenia
procedowane są w trakcie Walnego Zebrania o ile członkowie Stowarzyszenia w
informacji o zwołaniu Walnego Zebrania, zostali poinformowani, że program Zebrania
przewiduje procedowanie odpowiednio uchwały zmieniającej Statut lub uchwały o
odwołaniu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej lub pojedynczych osób wchodzących w skład
Władz Stowarzyszenia.
46. Uchwała o zmianie Statutu podejmowana jest na zasadach, o których mowa w pkt 42 z
zachowaniem zastrzeżenia o którym mowa w pkt 45.
47. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności :
1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
2. uchwalanie zmian Statutu;
3. wybór osób wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
4. Odwolywanie pojedynczych osób piastujących funkcje we wszystkich władzach
Stowarzyszenia lub całego składu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;
5. udzielanie Zarządowi absolutorium;
6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
7. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
lub jego władze;
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8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
10. przyjmowanie członków zwyczajnych w poczet stowarzyszenia
Zarząd
48. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje
Stowarzyszenie na zewnątrz.
49. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawniona jest każda osoba
wchodząca w skład Zarządu o ile nie pociąga to oświadczenie skutków o wartości
przekraczającej tysiąc złotych. W pozostałych przypadkach do składania oświadczeń
woli uprawniony jest wyłącznie Prezes Stowarzyszenia lub każda osoba upoważniona
pełnomocnictwem wydanym przez Prezesa Zarządu, którego treść precyzuje zakres
pełnomocnictwa i czas jego trwania.
50. Zarząd liczy od jednej do pięciu osób. Zarząd tworzy Prezes Stowarzyszenia wybierany
na to stanowisko przez Walne Zebranie. Na wniosek Prezesa w skład Zarządu mogą
zostać wybrane nie więcej niż cztery osoby wybierane spośród kandydatów zgłoszonych
przez Prezesa na zaproponowane przez niego funkcje.
51. Osobę kandydującą do Zarządu uznaje się za wybraną o ile w głosowaniu tajnym
uzyskała zwykłą większość głosów bez względu na liczbę osób obecnych na Walnym
Zebraniu.
52. Każda osoba wybrana do Zarządu, może na wniosek Prezesa Zarządu zostać odwołana
z funkcji, którą pełni o ile taką wolę wyrażą w głosowaniu tajnym wszystkie pozostałe
osoby wchodzące w skład Zarządu.
53. Osobie odwołanej przysługuje w dalszym ciągu prawo zasiadania w Zarządzie na
prawach członka Zarządu. Osoba ta może zostać także powołana na inną funkcję w
Zarządzie pod warunkiem, że taką wolę wyrażą w głosowaniu tajnym wszystkie
pozostałe osoby wchodzące w skład Zarządu.
54. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji skład Zarządu uległ zmniejszeniu to
osobom wybranym do Zarządu na Walnym Zebraniu przysługuje prawo uzupełnienia
jego składu w trybie kooptacji, o ile po tak dokonanym uzupełnieniu składu Zarządu
liczba osób wchodzących w skład Zarządu pochodząca z wyboru dokonanego na
Walnym Zebraniu nie będzie mniejsza niż liczba osób kooptowanych do Zarządu.
55. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes nie rzadziej niż raz na miesiąc.
56. Do kompetencji Zarządu należy:
1. realizacja celów i prowadzenie działalności Stowarzyszenia w tym przekazywanie na
cele statutowe środków zebranych przez Stowarzyszenie po zaciągnięciu opinii
członków;
2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
3. sporządzanie planu działalności Stowarzyszenia;
4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia;
6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
7. zwoływanie Walnego Zebrania;
8. skreślanie członków, przyjmowanie członków wspierających a także nadawanie
członkostwa honorowego;
9. uchwalanie wysokości składek członkowskich, wpisowego oraz wszystkich innych
świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
10. Podejmowanie decyzji o rozpoczęciu, zakończeniu, zakresie, formie i charakterze
działalności gospodarczej, powołaniu spółki, nabyciu lub zbyciu udziałów lub akcji;
11. Powoływanie organów opiniująco doradczych Zarządu oraz ustalanie zasad ich
funkcjonowania;
12. Rozpatrywanie wniosków członków o :
1. czasowe obniżenie składki;
2. czasowe zwolnienie z obowiązku ich płacenia;
3. częściowe lub całkowite umorzenie zaległych składek.
57. W przypadku, gdy sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu składane na
Walnym Zebraniu zwyczajnym nie uzyska absolutorium mandat członków Zarządu
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wygasa w ciągu 7 dni licząc od dnia w którym odbyło się Walne Zebranie, w trakcie,
których Zarząd zobowiązany jest zwołać kolejne Walne Zebranie nadzwyczajne, którego
program przewidywać będzie wybory nowego Zarządu..
58. W przypadku odwołania Prezesa Zarządu przez Walne Zebranie wygasa także mandat
pozostałych osób wchodzących w skład Zarządu.
Komisja Rewizyjna
59. Osoby wybrane do Komisji Rewizyjnej, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników głosowania
spotykają się na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, w trakcie którego wybierają
spośród siebie Przewodniczącego zwykłą większością głosów w obecności wszystkich
osób wybranych do Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym.
60. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zostać odwołany z tej funkcji przez
pozostałych członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym, w sposób o którym mowa
w pkt 30 niniejszego Statutu z zastrzeżeniem, że odwołanie Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej jest skuteczne pod warunkiem wyboru na tą funkcje innej osoby na tym
samym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
61. Osobie odwołanej ze stanowiska Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przysługuje w
dalszym ciągu prawo zasiadania w Komisji Rewizyjnej, na prawach członka Komisji
Rewizyjnej.
62. Jeśli Komisja Rewizyjna się nie ukonstytuuje tj. nie podejmie uchwał, o których mowa w
pkt 59 Statutu w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu wyboru osób do Komisji
Rewizyjnej na Walnym Zebraniu to mandat wszystkich członków Komisji Rewizyjnej
wygasa a Zarząd Stowarzyszenia zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie.
63. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji skład Komisji Rewizyjnej uległ zmniejszeniu
to Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo uzupełnienia jej składu w trybie kooptacji jednej
osoby.
64. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
65. Komisję Rewizyjną tworzy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i od jednego do czterech
członków Komisji. Osobę kandydującą do Komisji Rewizyjnej uznaje się za wybraną o ile
w głosowaniu tajnym uzyskała zwykłą większość głosów bez względu na liczbę osób
obecnych na Walnym Zebraniu..
66. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie działalności Zarządu;
2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu;
3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania oraz zebrania
Zarządu;
4. opiniowanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;
5. opiniowanie sprawozdania finansowego opracowanego przez Zarząd;
6. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu.
67. Komisja Rewizyjna spotyka się nie rzadziej niż raz na miesiąc.
68. Spotkania Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji. W przypadku gdy
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie zwoła posiedzenia Komisji prawo jego zwołania
przysługuje każdemu członkowi Komisji Rewizyjnej.
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA I GOSPODARKA FINANSOWA
69. Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków,
zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z
ofiarności publicznej.
70. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować
darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.
71. Dochód z działalności gospodarczej, o ile Zarząd podejmie decyzje o jej prowadzeniu,
służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego
członków.
72. Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych
przepisach.
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73. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami,
przestrzega zakazów sformułowanych w art. 20 ust. 1 pkt 6 ppkt a-d ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które zabraniają:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
pracownicy pozostają w związku małżeńskim 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 majątku organizacji na rzecz jej 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 ze statutowego celu organizacji albo
podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3;
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy; oraz ich
osób bliskich.
LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA
74. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie wyłącznie wtedy, gdy
wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zostali powiadomieni o terminie i miejscu
Walnego Zebrania listem poleconym wysłanym na adres zamieszkania zamieszczony w
deklaracji członkowskiej najpóźniej 30 dni przed datą Walnego Zebrania.
75. Treść powiadomienia, o którym mowa w pkt 74 musi zawierać informacje o planowanym
porządku obrad a w szczególności o glosowaniu uchwały o likwidacji Stowarzyszenia.
76. Uchwala o likwidacji Stowarzyszenia podejmowana jest większością 2/3 głosów bez
względu na liczbę osób obecnych na Walnym Zebraniu.
77. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
78. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

