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STATUT  
 

STOWARZYSZENIE „POLSKIE TOWARZYSTWO MUTYZMU 
WYBIÓRCZEGO” 

 
Rozdział I 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§1 
 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego” 
i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może używać 
odpowiedników swojej nazwy w językach obcych. 

2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo  
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015  r. poz. 1393, z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2016 r. poz. 239,  
z późn. zm.) oraz niniejszego statutu, zwanego dalej Statutem. 

3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. 
5. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią podłużną i okrągłą o treści ustalonej przez Zarząd. 
6. Stowarzyszenie może posiadać własną odznakę, godło, logo, flagę oraz może wydawać 

legitymacje. 
 

§2 
 

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza 
granicami RP.   

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Marki. 
3. Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych organizacji  

o podobnym zakresie działania i współpracować z nimi w celu realizacji zadań 
statutowych.  

4. Stowarzyszenie współpracuje z organami administracji publicznej. 
5. Stowarzyszenie może współpracować z podmiotami gospodarczymi. 

 

§3 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.  
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.  
3. Pracownikiem Stowarzyszenia może być członek Stowarzyszenia lub osoby nienależące do 

Stowarzyszenia. 
4. Członkowie Stowarzyszenia wykonujący prace społeczne na rzecz Stowarzyszenia mogą 

wykonywać je na warunkach identycznych jak wolontariusze, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

 
 
Rozdział II 
 
MISJA I CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 
 

§4 
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Misją Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pozafinansowej pomocy osobom 
dotkniętym mutyzmem wybiórczym, ich rodzinom i opiekunom prawnym w walce 
z mutyzmem wybiórczym, pokonywaniu lęków i barier społecznych. 

 
§5 

 
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez: 

1) organizowanie spotkań lokalnych grup wsparcia, 
2) organizowanie szkoleń, kursów, sympozjów, prelekcji oraz konferencji  
i pogadanek, 
3) promowanie metod terapeutycznych w oparciu o dowody naukowe, 
4) organizowanie akcji społecznych uświadamiających, jakiego rodzaju zaburzeniem 
jest mutyzm wybiórczy, 
5) organizowanie on-line spotkań dla specjalistów, rodziców  
i opiekunów prawnych dzieci oraz osób dorosłych dotkniętych mutyzmem 
wybiórczym, 
6) wydawanie książek i broszur oraz plakatów i kart pocztowych upowszechniających 
wiedzę o mutyzmie wybiórczym, 
7) działalność medialną w zakresie wszystkich dostępnych środków masowego 
przekazu oraz masowego komunikowania, 
8) prowadzenie poradnictwa i pomocy psychologicznej dla rodziców dzieci 
dotkniętych mutyzmem wybiórczym, 
9)  organizowanie integracyjnych imprez okolicznościowych dla rodzin zmagających 
się z problemem mutyzmu wybiórczego, 
10) współpracę z wolontariuszami i specjalistami zajmującymi się terapią osób 
dotkniętych mutyzmem wybiórczym, 
11) wspieranie i inicjowanie badań naukowych nad mutyzmem wybiórczym, 
12) współpracę z uczelniami wyższymi i jednostkami naukowymi,  
13) organizowanie imprez, koncertów, gal, konkursów i innych imprez mających na 
celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia, 
14) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych, sponsorów oraz usług 
wspomagających działania zgodnie ze statutowymi celami Stowarzyszenia, 
15) inicjowanie i prowadzenie innych form działalności służących celom 
Stowarzyszenia. 
 

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji 
celów statutowych, na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Dochód z działalności 
gospodarczej jest przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia. 
 
3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: PKD 85.51.Z, 85.59.B, 85.60.Z, 
58.11.Z, 58.14.Z, 58.19.Z, 63.12.Z, 72.20. 

 
  
Rozdział III 
 
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA 

 
§ 6 

 
1.  Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 
2.  Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.  

 
§ 7 

 
1. Stowarzyszenie tworzą członkowie zwyczajni. 
2. Obok członków zwyczajnych w skład Stowarzyszenia mogą wchodzić także członkowie 

wspierający i honorowi. 
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§ 8 

 
1.  Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która: 

1) jest pełnoletnia, 
2) jest rodzicem bądź opiekunem prawnym dziecka z mutyzmem wybiórczym lub jest 

dotknięta mutyzmem wybiórczym, 
3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 
4) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane  

z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe, 
5) posiada w swoim środowisku nieposzlakowaną opinię, 
6) w swoim życiu codziennym kieruje się ideałami Stowarzyszenia, złożyła pisemną 

deklarację członkowską na wzorze przedstawionym przez Stowarzyszenie. 
 

2.  Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia po stwierdzeniu spełnienia 
wszystkich przesłanek, o których mowa w ust. 1. 

 
3.  Potwierdzenie członkostwa w Stowarzyszeniu Zarząd stwierdza w uchwale. 

 
§9 

 
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna, 
która: 

1) regularnie wspiera działalność Stowarzyszenia w zadeklarowanej przez siebie formie, 
udziela regularnej pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej w realizacji celów 
statutowych Stowarzyszenia, 

2) złożyła pisemną deklarację członkowską na wzorze przedstawionym przez 
Stowarzyszenie. 

 
2. Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia po uzgodnieniu z kandydatem 
dalszego rodzaju i formy wspierania Stowarzyszenia. 
 
3. Potwierdzenie członkostwa w Stowarzyszeniu Zarząd stwierdza w uchwale. 
 

§10 
 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która cieszy się 
nieposzlakowaną opinią i wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 

2. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd za porozumieniem z kandydatem na 
wniosek zgłoszony przez co najmniej 50% członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

3.  Potwierdzenie członkostwa w Stowarzyszeniu Zarząd stwierdza w uchwale. 

§11 
 

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do: 
1) udziału w obradach Walnego Zebrania Członków (Delegatów) z głosem stanowiącym, 

biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do organów Stowarzyszenia, 
korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 

2) udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, 
zgłaszania zapytań, wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia. 

 
§12 

 
1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

1) udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, 
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2) podejmowania decyzji w sprawach Stowarzyszenia zastrzeżonych do kompetencji 
Walnego Zebrania Członków (Delegatów), 

3) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych 
z działalnością Stowarzyszenia oraz przestrzegania Statutu i uchwał organów 
Stowarzyszenia,  

4) regularnego płacenia składek członkowskich, 
5) uczestnictwa w każdym Walnym Zebraniu Członków (Delegatów). 

 
§13 

 
Członkowie wspierający i honorowi mają prawo brać udział w Walnym Zebraniu Członków 
(Delegatów) z głosem doradczym oraz posiadają prawa, o których mowa w §11 pkt 2.  

 
§14 

 
1. Członek wspierający ma obowiązek regularnego wspierania Stowarzyszenia                 
w zadeklarowanej przez siebie i uzgodnionej z Zarządem Stowarzyszenia formie, 
przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia 
oraz przestrzegania Statutu i uchwał władz naczelnych Stowarzyszenia.  
 
2. Członek honorowy ma obowiązek godnie reprezentować Stowarzyszenie i przestrzegać 
obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz 
przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 

 
§15 

 
1. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki członkowskie w ciągu 14 dni od daty otrzymania 
zawiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.  
 
2. Kolejne składki członkowskie powinny być wpłacane do końca każdego kwartału każdego 
roku kalendarzowego działalności Stowarzyszenia. 
 
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 

 
§16 

 
1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek: 

1) pisemnej rezygnacji członka Stowarzyszenia złożonej Zarządowi Stowarzyszenia, 
2) śmierci członka Stowarzyszenia, 
3) utraty osobowości prawnej przez osoby prawne, 
4) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych przez osoby fizyczne, 
5) prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego 

lub za przestępstwo skarbowe, 
6) utraty nieposzlakowanej opinii w swoim środowisku, 
7) naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień Statutu lub 

uchwał władz Stowarzyszenia,  
8) uporczywego lub powtarzającego się unikania udziału w pracach Stowarzyszenia, 
9) braku zapłaty jakichkolwiek trzech składek członkowskich, 
10)  nieuzasadnionej nieobecności na Walnym Zebraniu Członków (Delegatów), 
11)  naruszenia dobrego imienia lub renomy Stowarzyszenia, 
12)  niewywiązania się z innych zobowiązań członka wobec Stowarzyszenia. 

 
2. Utratę członkostwa w Stowarzyszeniu Zarząd stwierdza w uchwale. 

 
§17 
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1. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia stwierdzającej utratę członkostwa w Stowarzyszeniu 
członkowi, którego uchwała dotyczy, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków 
(Delegatów), z wyjątkiem przypadku określonego w §16 ust. 1 pkt 13.  
 
2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, składa się pisemnie przewodniczącemu Komisji 
Rewizyjnej w terminie 30 dni od daty doręczenia za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia 
uchwały o pozbawieniu członkostwa. 
 
3. Po otrzymaniu odwołania, o którym mowa w ust. 2, nie później niż w terminie dwóch 
miesięcy przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 
(Delegatów) w przedmiocie odwołania, chyba że w tym czasie miałoby się odbyć zwyczajne 
Walne Zebranie Członków (Delegatów). W takim przypadku odwołanie staje się punktem 
obrad tego zebrania. 
 
4. Uchwała Walnego Zebrania Członków (Delegatów) w przedmiocie stwierdzenia utraty 
członkostwa w Stowarzyszeniu jest ostateczna. 

 
 
Rozdział IV 
 
WŁADZE STOWARZYSZENIA 
 

§18 
 

1. Władzami Stowarzyszenia są:  
1) Walne Zebranie Członków (Delegatów), 
2) Zarząd, 
3) Komisja Rewizyjna. 

 
§19 

 
1. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje nieodpłatnie, z wyjątkiem sytuacji 
określonej w §3 pkt 4. 
 
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa rok począwszy od chwili 
wyboru, z możliwością ponownego wyboru, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym 
bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków 
uprawnionych do głosowania. 

 
§20 

 
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności 
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i odbywają się w głosowaniu 
jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej.  

 
Walne Zebranie Członków (Delegatów) 

 
§ 21 

 
1. Walne Zebranie Członków (Delegatów) jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2. Obradami Walnego Zebrania Członków (Delegatów) kieruje Prezes Zarządu  lub wskazana 
przez niego osoba będąca Członkiem Zarządu . 
3. W Walnym Zebraniu Członków (Delegatów) biorą udział członkowie zwyczajni (Delegaci)  
z głosem stanowiącym, członkowie wspierający oraz członkowie honorowi z głosem 
doradczym. 
4. Walne Zebranie Członków (Delegatów) może być zwyczajne i nadzwyczajne. 
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§22 
 

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków lub Delegatów jest zwoływane raz w roku 
kalendarzowym. 
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków (delegatów) zwołuje Zarząd . 
3. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia 
co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem zebrania. 
4. Zawiadomienie odbywa się drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej podane 
przez członków Stowarzyszenia.  

 
§23 

 
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (Delegatów) może się odbyć w każdym czasie. 
 
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (Delegatów) jest zwoływane przez Zarząd: 

1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, 
3) na wniosek Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej w przypadku, o którym 

mowa w §33 ust. 3, 
4) na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

 
3. Wnioski o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków (Delegatów) składane są 
Prezesowi Zarządu pisemnie. 

 
§24 

 
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności: 

1) uchwalanie kierunków rozwoju oraz programu działalności Stowarzyszenia na okres 
kadencji, uchwalenie Statutu i jego zmian, 

2) wybór i odwołanie Prezesa zarządu oraz członków Zarządu, Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej i członków Komisji Rewizyjnej,  

3) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
4) zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz 

sprawozdań Komisji Rewizyjnej, 
5) uchwalanie Regulaminu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, jeżeli Walne Zebranie 

Członków (Delegatów) uzna to za stosowne, 
6) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia, 
7) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na 

rzecz Stowarzyszenia, 
8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub 

jego organy, 
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 
10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia, powołaniu 

likwidatorów Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 
11) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady przez Zarząd, Komisję 

Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia, o ile nie są zastrzeżone do kompetencji 
innych organów Stowarzyszenia. 

 
§25 

 
1. W sytuacji gdy liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia przekroczy 200 osób, Walne 
Zebranie Członków zostanie zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, z zastrzeżeniem  
ust. 2. 
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2. Walne Zebranie Członków zostanie zastąpione przez Walne Zebranie Delegatów w roku 
następującym po roku, w którym liczba zwyczajnych członków Stowarzyszenia przekroczy 200 
osób. 
 
3. O przekroczeniu określonej w ust. 1 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia Zarząd 
zawiadamia członków Stowarzyszenia przesyłając listownie lub na adres e-mail podany przez 
członka informację o aktualnej liczbie członków Stowarzyszenia oraz o sposobie wyboru 
Delegatów a także o liczbie Delegatów którzy mogą zostać wybrani z danego okręgu. 
Okręgiem w takim przypadku jest teren właściwości danego województwa. 
 
4. Prawo wyboru jednego Delegata przypada na każde rozpoczęte 50 osób będących 
członkami zwykłymi Stowarzyszenia w danym okręgu. 
 
5. Wybory Delegatów odbywają się w głosowaniu tajnym i pisemnym, zwykłą większością 
głosów bez względu na liczbę głosujących członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 
 
6. W przypadku gdy z okręgu może zostać delegowany więcej niż jeden Delegat, Delegatami 
zostają te osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów „za”. 
 

Zarząd  
 

§26 
 

1. Zarząd  kieruje całą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. 
 
2. Zarząd  składa się z co najmniej 5 osób. W skład zarządu obligatoryjnie wchodzi Prezes 
Zarządu a także dwóch Wiceprezesów, Skarbnik i Sekretarz. 
 

§27 
 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na rok. 
2. Pracami Zarządu  kieruje Prezes lub wskazana przez niego osoba będąca Członkiem 
Zarządu. 

 
§28 

 
1. Do kompetencji Zarządu należy: 

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 
2) prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia, 
3) realizacja celów statutowych 
4) przygotowanie projektów uchwał Walnego Zebrania Członków (Delegatów) i ich 

realizacja, 
5) sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz z wykonania budżetu 

Stowarzyszenia do przedłożenia Walnemu Zebraniu Członków (Delegatów), 
6) sporządzanie planów pracy i projektów budżetu Stowarzyszenia, 
7) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 
8) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku 

Stowarzyszenia, 
9) zwoływanie Walnego Zebrania Członków (Delegatów), 
10) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej, 
11) przyjmowanie i wykluczanie członków, 
12) ustalenie wzorów pieczęci, godła, flagi, odznaki, legitymacji i logo, 
13) uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi Statutu. 

 
§29 

 
Zarząd  może powoływać pełnomocników do wykonywania określonych zadań. 
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§30 
 

1. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może: 
1) tworzyć biura, 
2) zatrudniać pracowników, 
3) angażować osoby na podstawie umów cywilnoprawnych, stosownie do charakteru 

zawieranej umowy. 
 

§31 
 

1. Uprawnionym do reprezentowania Stowarzyszenia jest każdy Członek Zarządu, 
z zastrzeżeniem ust.2. 
 
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie 
Prezesa i dwóch Członków Zarządu. 
 
3. Przy zaciąganiu zobowiązań majątkowych, których wartość przekracza 1000,00 zł (słownie: 
tysiąc złotych), do składania oświadczeń woli wymagane jest współdziałanie wszystkich 
aktualnych członków Zarządu. 
 
4. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do udzielania pełnomocnictw przez Stowarzyszenie. 
 

§32 
 

1. Utrata członkostwa Zarządu następuje na skutek upływu kadencji, rezygnacji lub 
odwołania. 
2. Rezygnację członek Zarządu  składa pisemnie Prezesowi lub Wiceprezesowi Zarządu.  
3. Do utraty mandatu członka Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy §16 ust. 1 pkt 2-12 

 
Komisja Rewizyjna 

 
§33 

 
1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia.  
2. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz 
w roku. 
3. Kontrola, o której mowa w ust. 2, może być przeprowadzana przy pomocy osób trzecich, 
którym Komisja Rewizyjna powierzyła te działania, którymi bezpośrednio kieruje i za które 
w pełni odpowiada. 
4. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz dwóch członków. 
5. Członkowie  Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu. 

 
§34 

 
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności 
gospodarczo-finansowej pod względem legalności, celowości, rzetelności 
i gospodarności oraz zgodności z uchwałami Walnego Zebrania Członków (Delegatów), 

2) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków (Delegatów), 
3) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków (Delegatów) oraz zebrania 

Zarządu, 
4) składanie wniosków o udzielenie Zarządowi absolutorium, 
5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków 

(Delegatów). 
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§35 
 
Do utraty mandatu członka Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio §32.  

§36 
 
W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania ich kadencji, 
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonuje Zarząd. W tym trybie 
można powołać nie więcej niż połowę składu każdego organu w każdej kadencji. 
 
 
Rozdział V 
 
MAJĄTEK I FUNDUSZE 
 

§37 
 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z: 

1) składek członkowskich, 
2) darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności statutowej, 
3) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością Stowarzyszenia lub 

w stosunku do których stowarzyszeniu przysługuje prawo użytkowania wieczystego 
lub inne prawo, 

4) dotacji, subwencji, środków publicznych, grantów, 
5) ofiarności publicznej, w tym zbiórek publicznych, 
6) dochodów z imprez, konkursów, licytacji, przetargów, 
7) nawiązek przyznawanych przez właściwy organ, 
8) dochodów z kapitału, 
9) dochodów z działalności gospodarczej. 

 
§38 

 
1. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia wpłacane powinny być na konto 
Stowarzyszenia i na nim przechowywane. 
 
2. Skarbnik może posiadać pogotowie kasowe w wysokości ustalonej przez Zarząd. 

 
3. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do 
realizacji celów Stowarzyszenia według swobodnego uznania, o ile ofiarodawcy nie postanowili 
inaczej. 
 
4. Cały osiągnięty przez Stowarzyszenie dochód będzie przeznaczany na jego cele statutowe, 
tj. na cele działalności pożytku publicznego. 
 
5. Zabrania się następującej dyspozycji majątkiem: 

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań w stosunku do członków 
Stowarzyszenia, 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 zwane dalej „osobami 
bliskimi”,  

2) przekazywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 
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trzecich, a w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 
preferencyjnych warunkach, 

3) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celów statutowych 
Stowarzyszenia, 

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz 
ich osób bliskich.  

 
§39 

 
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami 
o rachunkowości oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sposób 
umożliwiający rachunkowe wyodrębnienie przychodów, kosztów i wyników każdej z form 
działalności: odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności 
gospodarczej.  

 
 
Rozdział VII 
 
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 
 

§40 
 
Zmiany Statutu będą ustalane na Walnych Zebraniach, w zwykłym głosowaniu większością 
głosów. 
 

§41 
 

1. Likwidacja Stowarzyszenia następuje w razie: 
1) podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków,  
2) wydanie postanowienia przez sąd rejestrowy o rozwiązaniu Stowarzyszenia.  

 
2. Uchwała Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być podjęta 
w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych /quorum/ i dla swej 
ważności wymaga 2/3 głosów. 

 
3. Majątek z likwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele określone w uchwale 
Walnego Zebrania Członków, a w razie braku takiej uchwały o przeznaczeniu majątku na 
określony cel społeczny orzeka Sąd. 

 
4. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu lub osoba wyznaczona przez 
Sąd. 

 
5. Koszty likwidacji Stowarzyszenia, a w szczególności wynagrodzenie likwidatora, pokrywa 
się z majątku Stowarzyszenia. 

 

Rozdział VII 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§42 
 
Składki członkowskie wpłacone na rzecz Stowarzyszenia nie podlegają zwrotowi.  
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§43  

Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego  
o zarejestrowaniu Stowarzyszenia lub jego zmian.  

 


