STATUT
STOWARZYSZENIA -Towarzystwo Edukacji Finansowej
Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba stowarzyszenia
§1
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Tworzy się Stowarzyszenie Towarzystwo Edukacji Finansowej zwane dalej Stowarzyszeniem.
Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą skróconą TEF lub TEFin.
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach
(Dz.U.01.79.855) oraz niniejszego Statutu. Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana posiada
osobowość prawną.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania
swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym charakterze i
zakresie działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Tychy.
Nazwa i symbole Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej.
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Członków na
podstawie uchwały powziętej w głosowaniu jawnym większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§2

1.

2.

Celami Stowarzyszenia są:
1) edukacja i doradztwo w zakresie finansów,
2) inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań na rzecz zwiększenia wiedzy w zakresie racjonalnego
gospodarowania finansami,
3) działalność na rzecz ochrony konsumentów,
4) pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji ułatwiających ludziom pełnienie funkcji społecznych i
zawodowych w społeczeństwie,
5) promocja kultury,
6) prowadzenie działalności charytatywnej,
7) współpraca i wsparcie innych stowarzyszeń, społeczności lokalnych, ośrodków edukacyjnych.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów oraz innych form szerzenia wiedzy,
2) prowadzenie działalności doradczej, w tym w szczególności doradztwa konsumenckiego, prawno–
obywatelskiego oraz doradztwa w zakresie pozyskiwania środków pomocowych zewnętrznego
finansowania projektów,
3) prowadzenie działalności wydawniczej,
4) prowadzenie działalności oświatowo–wychowawczej za pośrednictwem środków komunikacji
masowej,
5) wszechstronnym wspieraniu społecznych instytucji finansowych o charakterze samopomocowym,
prowadzących działalność na zasadzie non –profit,
6) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.
§3

1.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych
przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie
może być przeznaczony do podziału między jego członków. Stowarzyszenie może prowadzić działalność
gospodarczą określoną zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jako:
1) wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych – 43.3,
2) pozostały transport lądowy pasażerski – 49.3,

3)
4)
5)
6)

2.

działalność wydawnicza – 58.1,
działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – 59.1,
pozostałe pośrednictwo pieniężne – 64.19,
pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych –
64.9,
7) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – 68.1,
8) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.2,
9) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie – 68.3,
10) działalność prawnicza, rachunkowo –księgowa i doradztwo podatkowe – 69,
11) doradztwo związane z zarządzaniem – 70.2,
12) reklama – 73.1,
13) badanie rynku i opinii publicznej – 73.2,
14) działalność fotograficzna – 74.2,
15) wynajem i dzierżawa – 77,
16) działalność związana z zatrudnieniem – 78,
17) działalność agentów i pośredników turystycznych – 79.11,
18) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – 81.1,
19) sprzątanie obiektów – 81.2,
20) działalności związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.3,
21) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – 85.51.Z,
22) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B.
23) pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia – 66.22.Z
Realizując cele statutowe Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać
pracowników do prowadzenia swoich spraw. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Stowarzyszeniu.
§4

Działalność dla dobra publicznego prowadzona przez Stowarzyszenie będzie polegała na:
1) pozaszkolnych formach kształcenia,
2) organizowaniu konferencji, sympozjów i prelekcji propagujących idee Stowarzyszenia,
3) inicjowaniu i organizowaniu różnych form pomocy na rzecz instytucji kulturalnych, oświatowych i
naukowych oraz instytucji, których celem jest krzewienie edukacji finansowej,
4) wspieraniu krzewienia kultury oraz nauki,
5) współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej oraz krajowymi i zagranicznymi
instytucjami, których cele zbieżne są z celami Stowarzyszenia,
6) doradztwie i pomocy organizacyjno–ekonomicznej oraz szkoleniu członków i innych podmiotów
zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
7) upowszechnianiu polubownych form rozstrzygania sporów finansowych poprzez propagowanie i
prowadzenie:
a. arbitrażu konsumenckiego,
b. postępowań pojednawczych i sądownictwa polubownego.
8) promowaniu i organizowaniu wolontariatu,
9) przeprowadzaniu zbiórek publicznych na cele oświatowe, zdrowotne, kulturalno–społeczne
i społeczno–opiekuńcze,
10) wspieraniu instytucji przeciwdziałających społecznemu wykluczeniu,
11) wspieraniu finansowym dzieci i młodzieży w zdobywaniu wykształcenia w oparciu o wyodrębniony
Fundusz Stypendialny.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§5
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§6
1.

2.
3.

4.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie, obywatele polscy i cudzoziemcy, w tym także nie
mający stałego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które popierają cele
Stowarzyszenia oraz deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w zespolonym wysiłku zmierzającym
do realizacji tych celów.
Osoby prawne mogą być wyłącznie członkami wspierającymi Stowarzyszenia.
O uzyskanie statusu członka zwyczajnego może ubiegać się osoba, która:
1) przedłoży rekomendację dwóch członków zwyczajnych,
2) złoży pisemną deklarację o podjęciu się realizacji celów Stowarzyszenia.
O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Walne Zebranie
Członków.
§7

1.

2.

3.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada:
1) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
2) prawo uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia,
3) prawo do uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków.
Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:
1) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
2) przestrzegać postanowień niniejszego Statutu,
3) dbać o dobro i autorytet Stowarzyszenia,
4) regularnie płacić składki członkowskie.
Praca członka zwyczajnego na rzecz Stowarzyszenia jest wykonywana honorowo, z wyjątkiem członków
zatrudnionych w Stowarzyszeniu.
§8

1.

2.
3.
4.

5.

Członkiem wspierającym zostaje osoba fizyczna, z chwilą zadeklarowania woli przystąpienia
do Stowarzyszenia poprzez złożenie deklaracji członkowskiej, z zastrzeżeniem ust. 2. Osoba prawna zostaje
przyjęta w poczet Stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego po uprzednim złożeniu deklaracji
członkowskiej.
Małoletni poniżej 16 lat oraz inna osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą
zostać członkiem Stowarzyszenia za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna, której tytuł ten nada Walne Zebranie Członków,
za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
Małoletni poniżej 16 lat mogą należeć do Stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych
zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz
stowarzyszenia.
Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego
prawa wyborczego, z tym, że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej
zdolności do czynności prawnych.
§9

1.
2.

Członkowie honorowi i wspierający mają prawo do uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych
przez Stowarzyszenie.
Członkowie honorowi i wspierający mają obowiązek:
1) przestrzegać postanowień Statutu Stowarzyszenia,
2) dbać o dobro i autorytet Stowarzyszenia,
3) opłacać składki członkowskie z tym zastrzeżeniem, że pierwsza składka członkowska powinna zostać
opłacona nie później niż w terminie 30 dni od uzyskania członkostwa.
§ 10

1.
2.

Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie.
Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w przypadkach:
1) rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie,
2) utraty osobowości prawnej,
3) śmierci członka.

3.

4.
5.
6.

Zarząd może wykluczyć członka z powodu:
1) łamania Statutu lub nie przestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
2) świadomego szkodzenia Stowarzyszeniu i działania wbrew jego interesom,
3) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
4) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre
imię.
Ustanie członkostwa może nastąpić na skutek pisemnej rezygnacji skierowanej do Zarządu Stowarzyszenia.
wykluczeniu i wykreśleniu członka decyduje Zarząd w formie uchwały.
Od uchwał Zarządu, o których mowa w ust. 5 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego
Zebrania Członków w terminie 14 dni od powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania
Członków jest ostateczna.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 11

1.

2.
3.

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów),
2) Komisja Rewizyjna,
3) Zarząd Stowarzyszenia,
4) Zebrania Grup Członkowskich (w przypadku zastąpienia Walnego Zebrania Członków Zebraniem
Delegatów).
Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby członków tych władz, chyba, że przepisy Statutu stanowią inaczej.
W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia (Zarząd i Komisja Rewizyjna) ulegnie zmniejszeniu w czasie
trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż jedną drugą
składu organu władzy.
A. Walne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów)
§ 12

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
Walne Zebranie Członków jest zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, nie później niż do 30 czerwca.
Termin i miejsce obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd podaje do wiadomości co najmniej na 7 dni
przed terminem Zebrania zamieszczając ogłoszenie w siedzibie Stowarzyszenia lub przesyłając do członków
zwyczajnych zawiadomienie na piśmie, lub drogą korespondencji elektronicznej. W przypadku zastąpienia
Walnego Zebrania Członków Zebraniem Delegatów, powyższe informacje Zarząd przekazuje bezpośrednio
Delegatom.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy w każdym
czasie. Zarząd może także zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków na pisemne żądanie:
1) co najmniej 1/5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia nie mniej jednak niż 10 członków
Stowarzyszenia, a w przypadku zastąpienia Walnego Zebrania Członków Zebraniem Delegatów na
żądanie co najmniej 3/5 Delegatów, złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania,
2) Komisji Rewizyjnej.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się nie później niż 30 dni od dnia wniesienia żądania do
Zarządu Stowarzyszenia.
§ 13

1.

Walne Zebranie Członków:
1) uchwala wysokość składek członkowskich,
2) uchwala program działania Stowarzyszenia,
3) uchwala Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków (Zebrania Delegatów) i Regulamin Komisji
Rewizyjnej,
4) wybiera, powołuje i odwołuje członków Komisji Rewizyjnej,
5) wybiera, powołuje i odwołuje członków Zarządu Stowarzyszenia,
6) zatwierdza podział obowiązków pomiędzy członków Zarządu wieloosobowego,

2.
3.

7) decyduje o zasadach zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu,
8) podejmuje decyzję w sprawie tworzenia, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach
prawa, spółek i spółdzielni oraz przystępowania do już istniejących,
9) ustala wysokość i zasady wynagradzania członków Zarządu z uwzględnieniem postanowień
uchwalonego przez Walne Zebranie Członków regulaminu wynagradzania,
10) uchwala zmiany Statutu Stowarzyszenia,
11) zatwierdza sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia,
12) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
13) nadaje członkostwo zwyczajne i honorowe,
14) zatwierdza roczne oraz kadencyjne sprawozdania Zarządu, a także udziela Zarządowi absolutorium,
15) podejmuje uchwały w sprawie zbycia nieruchomości oraz ich obciążania,
16) podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
17) wyznacza likwidatorów Stowarzyszenia,
18) rozpatruje odwołania członków od decyzji Zarządu,
19) uchwala podział obowiązków pomiędzy członków Zarządu wieloosobowego
20) podejmuje uchwały w sprawach nie wchodzących w zakres działania innych władz Stowarzyszenia.
Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad
podanym do wiadomości członków w sposób i w terminie określonym w §12 ust. 4 Statutu.
Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały w obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania (kworum). Walne Zebranie Członków zwołane w drugim terminie z powodu braku kworum
może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych, pod warunkiem uczynienia o tym wzmianki w
zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania Członków.
§ 14
Walne Zebranie Członków może zmienić Statut Stowarzyszenia, dokonać wyboru, powołać i odwołać z
funkcji członków Komisji Rewizyjnej, dokonać wyboru, powołać i odwołać z funkcji członków Zarządu
Stowarzyszenia. Wymaga to uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności połowy członków
zwyczajnych Stowarzyszenia. W drugim terminie wymóg obecności co najmniej połowy członków
zwyczajnych nie obowiązuje.
§ 15

1.

2.

3.

Walne Zebranie Członków otwiera Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu, a w przypadku jego ich
nieobecności Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. W przypadku nieobecności powyższych osób Walne
Zebranie Członków otwiera najstarszy wiekiem członek zwyczajny obecny na Sali.
Po otwarciu Walnego Zebrania Członków następuje wybór jego Przewodniczącego, w głosowaniu jawnym
spośród członków zwyczajnych. Przewodniczącym Walnego Zebrania Członków zostaje osoba, która
uzyskała największą ilość głosów. W przypadku, gdy więcej niż jedna osoba uzyskała największą ilość
głosów, przeprowadza się drugą turę wyborów z udziałem wyłącznie tych kandydatów, którzy uzyskali
jednakową ilość głosów, a która to ilość pozostała największa spośród głosów oddanych.
Przewodniczący Walnego Zebrania Członków stwierdza, czy zostało ono zwołane w sposób prawidłowy
oraz czy jest władne do podejmowania wiążących uchwał objętych porządkiem obrad. Przewodniczący
prowadzi obrady Walnego Zebrania Członków, ogłasza wyniki głosowań oraz stwierdza ich zamknięcie.
§ 16

1.
2.
3.

Członków Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zebranie Członków, w głosowaniu tajnym spośród
nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.
Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym.
Członkami Komisji Rewizyjnej zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W przypadku
uzyskania równej liczby głosów powodującej brak rozstrzygnięcia wyborów, głosowanie ponawia się dla
tych kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę głosów.
§ 17

1.
2.
3.

Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 300 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione
przez Zebranie Delegatów.
Wyboru Delegatów na Zebranie Delegatów dokonują Zebrania Grup Członkowskich w liczbie ustalonej
przez Zarząd, proporcjonalnie do ilości członków danej grupy.
Delegaci wybierani są na wspólną sześcioletnią kadencję .

4.

5.

Kadencja Delegatów upływa z dniem pierwszego posiedzenia Zwyczajnego Zebrania Delegatów nowej
kadencji. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w razie rezygnacji, odwołania go przez organ
dokonujący wyboru lub ustania członkostwa w Stowarzyszeniu. Na miejsce Delegata, który mandat utracił,
Zebranie Grupy Członkowskiej dokonuje wyboru innego Delegata. Nowo wybrani Delegaci pełnią swoje
funkcje do końca kadencji wskazanej w ust.3
Do Zebrania Delegatów stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu o Walnym Zebraniu Członków.
B. Zarząd Stowarzyszenia
§ 18

1.
2.
3.

4.
5.

Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia wybieranym w głosowaniu tajnym przez Walne
Zebranie Członków. Każdy z członków Zarządu jest powoływany na 6 letnią kadencję.
Członkowie Zarządu pełnią swe obowiązki do czasu powołania członków Zarządu na następną kadencję.
Zarząd składa się z jednej do pięciu osób: Prezesa Zarządu, w przypadku zarządu wieloosobowego również
z Wiceprezesa i Członków Zarządu. Wybór Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa i Członków Zarządu odbywa
się przez Walne Zebranie Członków w trybie tajnym.
Członkiem Zarządu może zostać osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z
winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
Mandat Członka Zarządu wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata mandatu przed
upływem kadencji następuje w przypadku odwołania Członka Zarządu oraz w przypadku zrzeczenia się
funkcji Członka Zarządu. Odwołanie może nastąpić w każdym czasie. W takim przypadku nowego członka
Zarządu, w miejsce odwołanego, powołuje się do końca kadencji członka odwołanego.
§ 19

1.
2.

3.
4.

Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
Do składania oświadczeń woli za Stowarzyszenie, w tym również w zakresie zaciągania zobowiązań
majątkowych, upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, a w przypadku Zarządu wieloosobowego –
Prezes Zarządu jednoosobowo albo Członek Zarządu łącznie z drugim członkiem zarządu lub
pełnomocnikiem.
Za Stowarzyszenie, jako pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu
lub Członek Zarządu, któremu na mocy stosownej uchwały przyznano kompetencje w tym zakresie.
Podejmowanie decyzji niezastrzeżonych w ustawie lub statucie innym władzom Stowarzyszenia należy do
Zarządu.
§ 20

1.
2.

W przypadku Zarządu wieloosobowego pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w jego zastępstwie
Wiceprezes.
Do kompetencji Zarządu należy:
1) zwoływanie Walnego Zebrania Członków a także Zebrania Grup Członkowskich w przypadku, o którym
mowa w części D niniejszego Statutu,
2) zapewnianie realizacji uchwał Walnego Zebrania Członków,
3) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
4) przyjmowanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia, w tym w szczególności regulaminu pracy i
regulaminu wynagradzania,
5) ustalanie liczby Delegatów na Zebranie Delegatów oraz podział członków na grupy członkowskie,
6) opracowywanie projektu rocznego planu działalności i projektu rocznego planu finansowego
Stowarzyszenia,
7) przyjmowanie członków wspierających (osób fizycznych i osób prawnych).
C. Komisja Rewizyjna
§ 21

1.

2.
3.

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia wybieranym przez Walne Zebranie
Członków na sześcioletnią kadencję. Członkowie Komisji pełnią swe obowiązki do czasu powołania
członków Komisji na następną kadencję.
Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu osób.
Członkiem Komisji Rewizyjnej może zostać osoba, która:

4.
5.

6.

7.

8.

1) nie jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia ani nie pozostaje z Członkami Zarządu w związku
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa pierwszego stopnia,
2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia
publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
3) sprawowanie kontroli nad działalnością Stowarzyszenia,
4) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,
5) badanie okresowego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Zarządu,
6) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
7) wyrażenie Zarządowi Stowarzyszenia zgody na rozporządzanie majątkiem Stowarzyszenia lub
zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczających kwotę jednego miliona złotych, zastrzeżeniem § 13
ust.1 pkt. 8.
W sprawach czynności dokonywanych pomiędzy Stowarzyszeniem a Członkiem Zarządu lub dokonywanych
przez Stowarzyszenie w interesie Członka Zarządu upoważniony jest Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
samodzielnie lub dwóch pozostałych członków Komisji Rewizyjnej łącznie.
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co
najmniej dwóch członków Komisji. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych
kosztów poniesionych z tytułu pełnienia funkcji.
Szczegółowy tryb prac Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.
D. Zebrania Grup Członkowskich
§ 22

1.
2.

3.
4.
5.

Podziału członków Stowarzyszenia na Grupy Członkowskie dokonuje Zarząd.
Zebrania Grup Członkowskich zwołuje Zarząd w przypadku konieczności wyboru Delegatów. O terminie,
miejscu i porządku obrad Zebrania Zarząd zawiadamia poprzez wywieszenie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Stowarzyszenia przynajmniej na 7 dni przed datą Zebrania.
Każdy członek Stowarzyszenia uczestniczy tylko w jednym Zebraniu Grupy Członkowskiej i przysługuje mu
jeden głos.
Zebrania Grup Członkowskich otwiera i prowadzi osoba upoważniona przez Zarząd.
Wyboru Delegatów dokonują Zebrania Grup Członkowskich, w głosowaniu tajnym, spośród
nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia i należących do danej
Grupy.
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§ 23

1.
2.

3.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, środki pieniężne oraz inne prawa
majątkowe i niemajątkowe.
Źródłami powstawania majątku są:
1) składki członkowskie,
2) dochody z majątku,
3) darowizny i dotacje,
4) dochody z ofiarności publicznej,
5) dochody z działalności gospodarczej.
Stowarzyszenie może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 24
1.
2.
3.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym, że cały dochód z tej działalności jest
przeznaczony na realizacje celów statutowych Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie może tworzyć, na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa, spółki i
spółdzielnie oraz przystępować do już istniejących.
Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala, zgodnie z obowiązującymi przepisami
Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział VI
Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia
§ 25
1.

2.

3.

Wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia może zgłosić Zarząd, albo co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia
a w przypadku zastąpienia Walnego Zebrania Członków Zebraniem Delegatów co najmniej 2/3 Delegatów.
Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W drugim terminie wymóg
obecności połowy członków nie obowiązuje.
Likwidatorami są Członkowie Zarządu, jeżeli Walne Zebranie Członków nie wyznaczy innych likwidatorów.
Walne Zebranie Członków może wskazać organizację lub instytucję, na rzecz której przejdzie majątek
Stowarzyszenia po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.
Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia przeznacza się na wsparcie innych fundacji lub
stowarzyszeń o zbliżonych celach.

