STATUT STOWARZYSZENIA FORUM MŁODYCH DYPLOMATÓW
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Powołuje się na czas nieokreślony stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie „Forum Młodych
Dyplomatów”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, które jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym
zrzeszeniem, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym.
§2
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§3
Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w
rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie (Dz. U. z 2003, nr 96, poz. 873, z późn. zm.).
§4
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.
U. z 1989, nr 20, poz. 104, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie, innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, niniejszego
Statutu oraz uchwał Władz Stowarzyszenia.
§5
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.
§6
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego
realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, o ile prawo danego kraju działalności takiej nie zakazuje.
§7
Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i
charakterze działania, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych,
których Rzeczpospolita Polska jest stron ą.
§8
Stowarzyszenie może posiadać znaki graficzne wyróżniające je spośród innych stowarzyszeń oraz
używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Nazwa i symbole
Stowarzyszenia podlegają ochronie prawnej.
§9
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw
może zatrudniać pracowników.
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§ 10
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w
odrębnych przepisach w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Dochód z działalności
gospodarczej Stowarzyszenia służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do
podziału między jego członków.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Stowarzyszenia oraz sposoby ich realizacji
§ 11
Celami i zadaniami Stowarzyszenia są:
a) propagowanie wartości demokratycznych, dialogu międzykulturowego oraz idei zjednoczonej
Europy;
b) promowanie dorobku międzynarodowego w dziedzinie systemów prawnych, politycznych i
ekonomicznych;
c) promowanie Rzeczypospolitej Polskiej i wzmacnianie jej pozycji na arenie międzynarodowej;
d) budowanie przyjaznych relacji pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a państwami trzecimi oraz ich
obywatelami;
e) wspieranie młodych liderów społecznych;
f) wzmacnianie roli organizacji pozarządowych w tworzeniu i realizacji polskiej polityki zagranicznej;
g) wspieranie działalności organizacji i instytucji Polonii oraz Polaków za granicą;
h) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz dyskryminacji cudzoziemców;
i) organizowanie wolontariatu krajowego i międzynarodowego;
j) upowszechnianie wiedzy z zakresu dyplomacji, stosunków międzynarodowych oraz polityki
zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej;
k) informowanie opinii publicznej na temat bieżących wydarzeń na arenie międzynarodowej;
l) wspieranie budowy i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Rzeczypospolitej Polskiej i za
granicą;
m) podwyższanie kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia.
§ 12
Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania poprzez:
a) współprac ę z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz innymi
instytucjami administracji publicznej działającymi w obszarze polskiej polityki zagranicznej;
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b) współprac ę w kraju i za granica z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi o podobnych
celach działania;
c) współprac ę ze środkami masowego przekazu w zakresie realizowanych projektów;
d) prowadzenie działalności naukowej w zakresie dyplomacji, stosunków między-narodowych i
polskiej polityki zagranicznej;
e) organizowanie spotkań z polskimi politykami, dyplomatami i urzędnikami, a także z korpusem
dyplomatycznym akredytowanym w Rzeczypospolitej Polskiej;
f) organizowanie konferencji, seminariów itp. oraz uczestnictwo w tego typu inicjatywach
organizowanych przez inne instytucje i organizacje pozarządowe w kraju i za granicą;
g) udzielanie porad prawnych cudzoziemcom;
h) opiniowanie projektów aktów prawnych;
i) udzielanie naukowych, socjalnych i okolicznościowych stypendiów;
j) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywno ść kulturalną,
rekreacyjną i towarzyską.

ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
§ 13
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych;
b) tymczasowych;
c) honorowych.
§ 14
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, zarówno
obywatel Rzeczypospolitej Polskiej jak i cudzoziemiec, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych oraz niepozbawiona praw publicznych, która :
a) czynnie uczestniczy w pracach Stowarzyszenia;
b) pomyślnie ukończy procedurę rekrutacyjną;
c) prawidłowo wypełni i podpisze deklarację członkowską;
d) wpłaci na rzecz Stowarzyszenia składkę członkowską;
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e) wykaże się należytą aktywnością w trakcie sześciomiesięcznego okresu próbnego;
f) zostanie przyjęta przez Zarząd w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Członkiem tymczasowym Stowarzyszenia może być osoba, która pomyślnie ukończyła procedurę
rekrutacyjną, prawidłowo wypełniła i podpisała deklarację członkowską, wpłaciła na rzecz
Stowarzyszenia składkę członkowską, oraz została przyjęta przez Zarząd w poczet członków
tymczasowych Stowarzyszenia na sześciomiesięczny okres próbny.
3. Uchwałę o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i tymczasowych Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
4. Od uchwały Zarządu w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych
Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni od daty
jej dostarczenia. Sąd Koleżeński może skierować sprawę do ponownego rozpatrzenia.
5. Procedurę rekrutacyjną określają wewnętrzne przepisy Stowarzyszenia.
§ 15
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która w sposób szczególny
przyczyniła się do realizacji celów Stowarzyszenia oraz jego rozwoju.
2. Uchwałę o przyjęciu w poczet członków honorowych Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie
Członków na wniosek Zarządu.
§ 16
1. Utrata praw członkowskich następuje w wyniku:
a) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu;
b) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia przez Zarząd:
i.za działalność sprzeczną ze Statutem, regulaminami oraz uchwałami Władz Stowarzyszenia;
ii.za nieusprawiedliwione niestawiennictwo na dwóch kolejnych Walnych Zebraniach Członków;

iii.za uchylanie się od płacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, których
sposób uiszczania określa stosowna uchwała Zarządu;
iv.za nieusprawiedliwione zaniechanie aktywności w pracach Stowarzyszenia przez okres dłuższy niż
3 miesiące;
v.za nie wywiązywanie się z przyjętych wobec Stowarzyszenia zobowiązań;
c) utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu;
d) śmierci członka Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
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3. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia przysługuje prawo
odwołania się do Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni od daty jej dostarczenia. Decyzja Sądu
Koleżeńskiego jest ostateczna.
§ 17
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:
a) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego;
b) udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;
c) inicjowania nowych form działalności Stowarzyszenia;

d) składania wniosków i opinii we wszystkich sprawach dotyczących celów i zadań Stowarzyszenia;
e) korzystania z rekomendacji i pomocy Stowarzyszenia w swojej działalności;
f) nieodpłatnego korzystania z lokali i urządzeń technicznych Stowarzyszenia w zakresie
realizowanych projektów;
g) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu w terminie 14 dni od daty ich
dostarczenia;
h) składania wniosków oraz projektów uchwał podczas Walnego Zebrania Członków;
i) wnoszenia do Sądu Koleżeńskiego odwołań od uchwał Zarządu w przedmiocie skreślenia z listy
członków Stowarzyszenia w trybie określonym w § 16 ust. 3;
j) korzystania z innych możliwości, jakie stwarza członkom Stowarzyszenie.
2. Członkowie tymczasowi Stowarzyszenia mają prawo do:
a) udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;
b) inicjowania nowych form działalności Stowarzyszenia;
c) korzystania z rekomendacji i pomocy Stowarzyszenia w swojej działalności;
d) wnoszenia do Sądu Koleżeńskiego odwołania od uchwały Zarządu w przedmiocie odmowy
przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia w trybie określonym w § 14 ust. 4.
3. Członkowie honorowi Stowarzyszenia mają prawo do:
a) udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;
b) wydawania opinii doradczych we wszystkich sprawach dotyczących celów i zada ń Stowarzyszenia.
§ 18
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:
a) dbania o dobre imię i godnego reprezentowania Stowarzyszenia;
b) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Władz Stowarzyszenia ;
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c) aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia;
d) przyczyniania się swoją postawą i działaniami do realizacji celów i zada ń Stowarzyszenia;
e) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

ROZDZIAŁ IV
Struktura organizacyjna
§ 19
Władze Stowarzyszenia, o których mowa w § 20, oraz organy pomocnicze Zarządu, ustanowione
przepisami wewnętrznymi, tworzą strukturę organizacyjną Stowarzyszenia.
§ 20
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna;
d) Sąd Koleżeński;
e) Rada Programowa.
§ 21
Walne Zebranie Członków wybiera i odwołuje Przewodniczącego Stowarzyszenia, członków
Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
§ 22

Kadencja wszystkich członków Zarządu Stowarzyszenia trwa jeden rok. Kadencja
Przewodniczącego trwa jeden rok. Kadencje Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego
trwają dwa lata.
§ 23
Uchwały Władz Stowarzyszenia zapadają zwykła większością głosów przy obecności, co najmniej
połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze
postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
§ 24
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd, co najmniej raz na 12 miesięcy uchwałą
wyrażoną na podstawie:
a) inicjatywy własnej Zarządu;
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b) wniosku Komisji Rewizyjnej;
c) wniosku co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Zarząd powiadamia o terminie, miejscu i projekcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków
wszystkich członków Stowarzyszenia, co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem obrad.
4. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z
głosem doradczym członkowie tymczasowi i honorowi Stowarzyszenia, członkowie Rady
Programowej, a także zaproszeni goście.
5. W pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków musi uczestniczyć, co najmniej połowa
członków zwyczajnych Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. W drugim terminie, który może
być wyznaczony na ten sam dzień, Walne Zebranie Członków może skutecznie obradować bez
względu na liczbę obecnych na zebraniu członków zwyczajnych Stowarzyszenia uprawnionych do
głosowania.
6. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) dokonywanie zmian w Statucie Stowarzyszenia;
b) powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Stowarzyszenia i członków Zarządu;
c) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
e) udzielanie absolutorium ustępującym organom Stowarzyszenia;
f) uchwalanie rocznych planów działa ń Stowarzyszenia;
g) ustalanie wysokości składek członkowskich;
h) przyjmowanie osób fizycznych lub prawnych w poczet członków honorowych Stowarzyszenia;
i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia;
j) podjęcie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
k) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.
7. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje jeden głos.
8. Bezwzględna większość głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych
Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania wymagana jest do podjęcia przez Walne Zebranie
Członków uchwał w sprawie:
a) dokonania zmian w Statucie Stowarzyszenia;
b) odwołania Przewodniczącego Stowarzyszenia oraz członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego.;
9. Uchwały w sprawie powoływania Władz wybieralnych Stowarzyszenia są podejmowane w
głosowaniu tajnym.
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§ 25
1. Walne Zebranie Członków wybiera Zarząd w składzie od 4 do 6 osób.
2. Spośród zgłoszonych kandydatów na Przewodniczącego Stowarzyszenia Rada Programowa
wybiera jedną kandydaturę i poddaje ją pod głosowanie Walnemu Zebraniu Członków.
3. W przypadku, gdy kandydat na Przewodniczącego Stowarzyszenia nie uzyska wystarczającego
poparcia Walnego Zebrania Członków wówczas Rada Programowa poddaje pod głosowanie innego
kandydata spośród zgłoszonych kandydatów na Przewodniczącego Stowarzyszenia.
4. Na swoim pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera spośród swoich członków Zastępcę
Przewodniczącego, Skarbnika oraz Sekretarza Generalnego, ustala podział obowiązków i plan pracy
Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. W
spotkaniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym Przewodniczący Rady Programowej i
zaproszeni goście.
6. Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizowanie celów i zadań Stowarzyszenia;
b) realizowanie uchwał, rocznych planów działań i innych postanowień Walnego Zebrania Członków;
c) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
d) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
e) kierowanie pracami Stowarzyszenia;
f) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;
g) prowadzenie dokumentacji członkowskiej;
h) ustalanie budżetu i sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
i) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Stowarzyszenia;
j) składanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia Walnemu Zebraniu Członków;
k) podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia;
l) powoływanie organów pomocniczych Zarządu i ustalanie regulaminów ich działań.
7. Zarząd ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
§ 26
1. Do obowiązków Przewodniczącego Stowarzyszenia należy:
a) kierowanie pracami Zarządu;
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b) zwoływanie posiedzeń Zarządu;
c) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
2. Do obowiązków Zastępcy Przewodniczącego należy realizowanie zadań określonych w § 26 ust. 1
pod nieobecność Przewodniczącego Stowarzyszenia.
3. Do obowiązków Skarbnika należy:
a) kontrolowanie wydatków i wpływów Stowarzyszenia;
b) prowadzenie dokumentacji finansowej Stowarzyszenia;
c) pozyskiwanie funduszy na działalność Stowarzyszenia;
d) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.
4. Sekretarz Generalny odpowiada za sprawy członkowskie Stowarzyszenia.
§ 27
1. Organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków w tym Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia;
b) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków;
c) przedkładanie Zarządowi zaleceń w związku z przeprowadzonymi kontrolami;
d) żądanie od Zarządu przedstawienia
Stowarzyszenia;

wszelkich dokumentów dotyczących

działalności

e) żądanie przedstawienia przez Skarbnika sprawozdania finansowego;
f) składanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
g) zaskarżanie do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu niezgodnych z prawem lub
niniejszym statutem. Wykonanie zaskarżonych uchwał Zarządu wstrzymane jest do czasu podjęcia
odpowiedniej decyzji przez Walne Zebranie Członków;
h) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o odwołanie Przewodniczącego Stowarzyszenia i
innych członków Zarządu.
4. Pod koniec kadencji Zarządu Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie z jego prac na Walnym
Zebraniu Członków.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a) pozostawać w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z
członkami Zarządu;
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b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
c) łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z funkcją członka Zarządu lub Sądu Koleżeńskiego.
§ 28
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków w tym Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
a) rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych;
b) wnioskowanie do Zarządu o skreślenie z listy członków Stowarzyszenia;
c) pełnienie funkcji rozjemczych lub mediacyjnych;
d) składanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
e) rozpatrywanie odwołań członków od uchwał Zarządu w przedmiocie skreślenia z listy członków
Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty odwołania.
§ 29
1. Organem doradczym, wytyczającym ogólne kierunki działań Stowarzyszenia oraz opracowującym
długoterminowe plany i programy rozwoju, jest Rada Programowa.
2. Kadencja Rady Programowej jest bezterminowa.
3. Decyzje Rady Programowej podejmowane są w drodze uchwał zwykłą większością głosów.
4. Rada Programowa składa się z:
a) byłych członków Zarządu, którzy uzyskali absolutorium i wyrazili chęć przystąpienia do Rady
Programowej;
b) byłych lub obecnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy w szczególny sposób
przyczynili się do realizacji celów Stowarzyszenia i jego rozwoju oraz uzyskali zgodę Walnego
Zebrania Członków wyrażoną w uchwale;
5. Uchwałę o przyjęciu osoby spełniającej warunki określone w § 29 ust. 4 pkt b) do Rady
Programowej podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów.
6. Rada Programowa wybiera Przewodniczącego spośród swoich członków.
7. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 12
miesięcy.
8. Do kompetencji Rady Programowej należy:
a) wskazywanie głównych kierunków działań i rozwoju Stowarzyszenia;
b) przedstawianie pod głosowanie kandydata na Przewodniczącego Stowarzyszenia;
c) zabieranie głosu doradczego w sprawach podejmowanych przez Walne Zebranie Członków, a w
szczególności dotyczących zmian Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia;
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d) zabieranie głosu doradczego w sprawach dotyczących bieżącej działalności Stowarzyszenia.
§ 30
1. Członkostwo w Radzie Programowej kończy się w skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa w Radzie Programowej;
b) skreślenia z listy członków Rady Programowej przez Walne Zebranie Członków za działalność
sprzeczną ze Statutem, regulaminami lub uchwałami Władz Stowarzyszenia;
c) utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu;
d) śmierci członka Rady Programowej.
2. Uchwałę o skreśleniu z listy członków Rady Programowej zgodnie z § 30 ust. 1 pkt b) podejmuje
Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów.
§ 31
W razie zmniejszenia się składu Władz Stowarzyszenia wymienionych w § 20 pkt b), c) i d) w czasie
trwania kadencji, Zarząd zwołuje niezwłocznie Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia składu
tych władz.

ROZDZIAŁ V
Fundusze i majątek Stowarzyszenia
§ 32
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości, fundusze, itp.
2. Majątek powstaje z:
a) składek członkowskich;
b) darowizn, zapisów, dotacji, spadków;
c) wpływów z ofiarności publicznej i projektów organizowanych przez Stowarzyszenie;
d) dochodów z działalności gospodarczej Stowarzyszenia prowadzonej zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy do realizacji celów
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków;
e) przychodów z majątku Stowarzyszenia.
3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
4. W Stowarzyszeniu obowiązuje zakaz:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego
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
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powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki
lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
b) przekazywania jego majątku na rzecz 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 Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych ni ż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
§ 33
Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Do ważności oświadczenia woli w przedmiocie
praw i obowiązków składanych w imieniu Stowarzyszenia wymagany jest podpis dwóch członków
Zarządu. W przypadku oświadczenia woli w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych
składanych w imieniu Stowarzyszenia wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 34
Statut może być zmieniony przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub dziesięciu
członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 35
1. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane i zlikwidowane przez Walne Zebranie Członków na
wniosek Zarządu lub co najmniej dziesięciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Walne Zebranie
Członków jednocześnie określa sposób przeznaczenia majątku pozostałego po likwidacji.
2. Do podjęcia uchwały w przedmiocie rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia wymagana jest
kwalifikowana większość 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych
Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
3. Likwidatorem Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu, jeżeli Walne Zebranie Członków nie
postanowi inaczej.
4. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.

