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STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE 

ŚWIADCZENIODAWCÓW LECZENIA ŻYWIENIOWEGO W WARUNKACH DOMOWYCH 

 

Tekst jednolity z dnia 23 kwietnia 2021 r. 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Stowarzyszenie pod nazwą "Ogólnopolskie Stowarzyszenie Świadczeniodawców Leczenia 

Żywieniowego w Warunkach Domowych", zwane dalej "Stowarzyszeniem”, działa na podstawie 

przepisów o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego Statutu. 

 

§ 2 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

 

§ 3 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa. 

 

§ 4 

1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Dla realizowania celów Stowarzyszenia, może ono prowadzić działalność poza granicami 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§ 5 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tych samych lub 

podobnych celach działania i zadaniach lub współpracować z takimi organizacjami. 

 

§ 6 

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

 

 

Rozdział II 

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji 

 

§ 7 

1. Celami Stowarzyszenia są: 

1) pomoc świadczeniodawcom w obszarze leczenia żywieniowego w warunkach 

domowych, 

2) monitorowanie i kształtowanie stanu prawnego działalności w ramach leczenia 

żywieniowego w warunkach domowych, 
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3) standaryzacja poziomu jakości świadczeń (prowadzenia pacjenta, itp.) w obszarze 

leczenia żywieniowego w warunkach domowych, 

4) rozwój świadomości płatnika w zakresie potrzeb budżetowych leczenia 

żywieniowego w warunkach domowych. 

2. Stowarzyszenie realizuje cele poprzez: 

1) współpracę z jednostkami państwowymi, samorządowymi, jednostkami Unii 

Europejskiej i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami 

Stowarzyszenia, 

2) współpracę krajową i zagraniczną z osobami fizycznymi i instytucjami wykazującymi 

zainteresowanie przedmiotem działania Stowarzyszenia, w tym współpraca 

z towarzystwami naukowymi w celu podniesienia jakości świadczeń w obszarze 

leczenia żywieniowego w warunkach domowych, 

3) prezentację wysokiego poziomu jakości świadczeń świadczeniodawców na forum 

płatnika i forum ministerialnym, 

4) stworzenie narzędzi do dyskusji oraz budowanie platformy komunikacyjnej 

z ustawodawcą i płatnikiem w aspekcie świadczeń domowych żywienia do 

i pozajelitowego w warunkach domowych, 

5) pomoc świadczeniodawcom podczas kontroli przez upoważnione instytucje, 

6) opieka prawna dla członków Stowarzyszenia w zakresie przedmiotu działalności 

Stowarzyszenia, 

7) doradztwo i pomoc organizacyjną, ekonomiczną oraz szkoleniową, 

8) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność 

kulturalną, rekreacyjną i towarzyską, 

9) stworzenie platformy wymiany informacji, możliwości współpracy oraz wzajemnej 

pomocy między swoimi członkami, 

10) uczestniczenie w procesie legislacyjnym w zakresie przepisów dotyczących leczenia 

żywieniowego w warunkach domowych, na zasadach określonych w obowiązujących 

przepisach prawa, w szczególności poprzez udział w konsultacjach społecznych, 

opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz opracowywanie projektów aktów 

normatywnych w ramach obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. 

 

§ 8 

Walne Zebranie Stowarzyszenia dla realizacji celów statutowych może powoływać jednostki 

wewnętrzne w formie stosownej uchwały oraz określać dla nich regulaminy. 

 

§ 9 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków. 

2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw. 

3. Członkowie władz Stowarzyszenia nie pobierają wynagrodzenia. 
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Rozdział III 

Członkostwo 

 

§ 10 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie, osoby prawne 

oraz zarejestrowane jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 

 

§ 11 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1) członków zwyczajnych, 

2) członków wspierających. 

 

 

 

§ 12 

Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełnię 

praw publicznych, związani bezpośrednio lub pośrednio z działalnością w obszarze leczenia 

żywieniowego w warunkach domowych. Poprzez związek z działalnością w obszarze leczenia 

żywieniowego w warunkach domowych, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym należy rozumieć 

w szczególności prowadzenie we własnym imieniu działalności w tym przedmiocie lub współpracę, na 

jakiejkolwiek podstawie i w jakimkolwiek zakresie, z innymi podmiotami prowadzącymi taką 

działalność. 

 

§ 13 

Członkiem wspierającym mogą być osoby prawne oraz zarejestrowane jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej, zainteresowane działalnością Stowarzyszenia, które 

zadeklarowały na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Taka osoba prawna bądź jednostka 

organizacyjna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 

 

§ 14 

1. W poczet członków Stowarzyszenia może zostać przyjęty podmiot, o którym mowa w § 12 

powyżej (dla członków zwyczajnych) oraz § 13 powyżej (dla członków wspierających), który: 

a) spełnia warunki określone w § 12 powyżej (dla członków zwyczajnych) lub w § 13 

powyżej (dla członków wspierających), 

b) przedstawił rekomendacje co najmniej 3 członków zwyczajnych, 

c) złożył pisemną deklarację przystąpienia. 

2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia i wpisaniu na listę członków decyduje Zarząd 

w drodze jednomyślnej uchwały. 

3. Od uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, osobie, która złożyła 

deklarację przystąpienia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 

14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu z uzasadnieniem. Odwołanie składa się za 

pośrednictwem Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania Członków w tym przedmiocie jest 

ostateczna. 
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4. W uzasadnionych przypadkach, Zarząd może przyjąć w poczet członków Stowarzyszenia 

osobę, która nie spełnia wymogu określonego w ust. 1 lit. b powyżej. O przyjęciu takiej osoby 

w takim trybie Zarząd bezzwłocznie zawiadamia wszystkich aktualnych członków 

Stowarzyszenia. W terminie miesiąca od dnia takiego zawiadomienia co najmniej 5 członków 

zwyczajnych Stowarzyszenia może sprzeciwić się przyjęciu takiej osoby w poczet członków 

Stowarzyszenia. Po upływie tego terminu osoba taka uzyskuje status członka Stowarzyszenia. 

Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 15 

1. Utrata członkostwa następuje na skutek: 

1) zrzeczenia się członkostwa poprzez pisemną rezygnację złożoną na ręce Zarządu 

Stowarzyszenia; 

2) śmierci lub ubezwłasnowolnienia lub utraty obywatelstwa polskiego lub w przypadku 

prawomocnego orzeczenia sądu w przedmiocie pozbawienia praw publicznych 

członka będącego osobą fizyczną; 

3) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną; 

4) likwidacji członka wspierającego będącego jednostką organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej; 

5) wykluczenia ze Stowarzyszenia, 

6) rozwiązania Stowarzyszenia. 

2. Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd. Uchwała Zarządu ma charakter deklaratoryjny. 

 

§ 16 

1. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w przypadku: 

1) działalności sprzecznej z niniejszym Statutem bądź uchwałami władz Stowarzyszenia, 

w szczególności uporczywego i nieusprawiedliwionego niewywiązywania się przez 

członka z jego obowiązków względem Stowarzyszenia; 

2) zalegania z opłatą składki członkowskiej lub jej części przez okres co najmniej 

dziewięciu miesięcy, po uprzednim wezwaniu członka na piśmie do uregulowania 

zaległej należności i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu, nie krótszego niż jeden 

miesiąc, bądź rażąco nieterminowego opłacania składek członkowskich przez co 

najmniej trzy bezpośrednio następujące po sobie okresy składkowe, przy czym za 

rażące w rozumieniu niniejszego postanowienia opóźnienie z opłatą składki dłuższe 

niż jeden miesiąc; 

3) na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 5 zwyczajnych członków 

Stowarzyszenia z przyczyn określonych w niniejszym ustępie; 

4) w przypadku stwierdzenia, że członek trwale zaprzestał działalności związanej 

z celami statutowymi Stowarzyszenia, o której mowa w § 12 powyżej; 

5) w momencie uprawomocnienia się postanowienia o orzeczeniu upadłości członka 

albo oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości w przypadku, gdy majątek 

niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania; 

6) w przypadku trwałego zaprzestania przez członka udziału w życiu Stowarzyszenia, 

przejawiającego się w szczególności nieusprawiedliwionym nieuczestniczeniem w co 
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najmniej trzech kolejno następujących po sobie Walnych Zebraniach, przy 

jednoczesnym braku kontaktu danego członka z Zarządem przez okres co najmniej 

jednego roku. 

2. Decyzję w przedmiocie wykluczenia członka podejmuje Zarząd Stowarzyszenia jednomyślnie. 

3. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, wykluczonemu członkowi przysługuje 

odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały 

Zarządu z uzasadnieniem. Odwołanie doręczane jest Zarządowi Stowarzyszenia, który jest 

obowiązany do zamieszczenia punktu dotyczącego rozpatrzenia odwołania w porządku obrad 

najbliższego Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 

Odwołanie nie przysługuje w przypadku wykluczenia członka na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6. 

 

§ 17 

1. Członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje prawo do: 

1) czynnego i biernego prawa wyborczego; 

2) uczestnictwa we władzach Stowarzyszenia; 

3) czynnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia, w szczególności składania 

wniosków i opinii oraz skarg we wszystkich sprawach dotyczących celów i 

funkcjonowania Stowarzyszenia; 

4) nieodpłatnego korzystania z wszelkich urządzeń i dorobku Stowarzyszenia 

przeznaczonych do wspólnego użytku; 

5) uzyskania rekomendacji Stowarzyszenia w związku z prowadzoną przez siebie 

działalnością gospodarczą; 

6) składania wniosków do władz Stowarzyszenia we wszelkich sprawach dotyczących 

Stowarzyszenia; 

7) używania znaku Stowarzyszenia. 

2. Członkowi wspierającemu przysługują uprawnienia wymienione w ustępie 1 pkt 3) – 7) 

niniejszego paragrafu. Członek wspierający może brać udział w Walnym Zebraniu 

Stowarzyszenia z głosem doradczym. 

 

§ 18 

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek: 

1) stosowania się do postanowień statutowych i uchwał władz Stowarzyszenia; 

2) czynnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia; 

3) przyczyniania się swoją postawą i działaniami do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia; 

4) dbania o dobre imię Stowarzyszenia; 

5) regularnego opłacania składek bądź uiszczania innych zobowiązań finansowych na rzecz 

Stowarzyszenia. 
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Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

 

§ 19 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków, dalej „Walne Zebranie"; 

2) Zarząd; 

3) Komisja Rewizyjna. 

 

§ 20 

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a wybór ich członków odbywa się 

w głosowaniu tajnym. 

 

§ 21 

W przypadku zmniejszenia się w czasie trwania kadencji składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, 

dokonuje się wyborów uzupełniających. Zarząd zobowiązany jest w takim wypadku bezzwłocznie, 

w terminie nie późniejszym niż dwa miesiące licząc od dnia nastąpienia takiej potrzeby, zwołać Walne 

Zebranie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Członkowie, którzy zostali wybrani w 

wyborach uzupełniających kończą swoją kadencję wraz z kadencją organu, do którego zostali wybrani 

w drodze wyborów uzupełniających. Do dnia uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej 

w trybie wyborów uzupełniających, organy te mogą działać w składzie mniejszym niż wynikający 

z postanowień Statutu. 

 

§ 22 

1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, 

zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania, chyba że postanowienia Statutu stanowią inaczej. 

2. Wybory organów Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym. 

 

Walne Zebranie 

 

§ 23 

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie. 

 

§ 24 

W sprawach, w których Statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał 

i wszelkich decyzji należy do Walnego Zebrania. 

 

§ 25 

1. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia z głosem 

stanowiącym oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście. 

2. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos. 
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§ 26 

1. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy 

lub częściej. 

2. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd także na pisemny, uzasadniony wniosek 

z podaniem porządku obrad, złożony Zarządowi przez co najmniej 2/3 członków Komisji 

Rewizyjnej lub co najmniej 1/5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne 

Zebranie w terminie trzech tygodni od dnia zgłoszenia wniosku. 

3. Zarząd zobowiązany jest do powiadomienia o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego 

Zebrania wszystkich członków, listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób, 

w szczególności drogą elektroniczną na wskazany przez członka adres e-mail, na co najmniej 

14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. 

 

§ 27 

1. W Walnym Zebraniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do 

głosowania. W przypadku braku wymaganej ilości obecnych, Zarząd jest uprawniony do 

wyznaczenia drugiego terminu Walnego Zebrania w przeciągu 1/2 godziny od pierwszego 

terminu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Walne Zebranie zwołane 

w drugim terminie może obradować oraz skutecznie podejmować ważne uchwały bez 

względu na liczbę uczestników. 

2. Walnemu Zebraniu przewodniczy członek Stowarzyszenia wybrany przez Walne Zebranie na 

przewodniczącego. Z przebiegu obrad i głosowań sporządzany jest protokół. 

3. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu tajnym, jeżeli taki wniosek zgłosi 

co najmniej 3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, biorących udział w danym Walnym 

Zebraniu. 

 

§ 27a 

1. Walne Zebranie może podejmować uchwały również bez odbywania posiedzenia, na piśmie 

w trybie obiegowym, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Stowarzyszenia uprawnieni do 

głosowania na Walnym Zebraniu wyrazili na to zgodę, co najmniej w formie dokumentowej, 

w tym w formie wiadomości e-mail. 

2. Zarząd zobowiązany jest do powiadomienia wszystkich członków o terminie podejmowania 

uchwał w trybie obiegowym, listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób, w 

szczególności drogą elektroniczną na wskazany przez członka adres e-mail, na co najmniej 21 

dni przed terminem podejmowania uchwał w ten sposób, przesyłając szczegółowy wykaz 

planowanych do podjęcia uchwał, projekty tych uchwał oraz instrukcje, w jaki sposób należy 

oddać głos. 

3. Głosowanie nad uchwałą w trybie obiegowym odbywa się na piśmie poprzez złożenie przez 

danego członka własnoręcznego podpisu lub podpisu elektronicznego  wraz z informacją, czy 

oddaje głos za, przeciw, czy wstrzymuje się od głosowania. Głosy są zbierane przez członków 

Zarządu osobiście od członków Stowarzyszenia, bądź doręczane Zarządowi przez członków 

Stowarzyszenia w każdy inny skuteczny sposób, w szczególności przesyłką pocztową bądź 

kurierem. 
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4. Uchwała podjęta w trybie obiegowym jest ważna, jeżeli w głosowaniu nad nią brało co 

najmniej 3/4 członków uprawnionych do głosowania. 

 

§ 28 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności: 

1) Określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia; 

2) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

3) Podejmowanie uchwał w przedmiocie: 

a) udzielenia absolutorium Zarządowi; 

b) wyboru i odwoływania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

c) powołania przez Stowarzyszenie innych organizacji wewnętrznych oraz ich 

regulaminów; 

d) rozwiązania Stowarzyszenia; 

e) odwołań od uchwał Zarządu w sytuacjach przewidzianych Statutem; 

f) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz zasad (regulaminów) ich uiszczania; 

g) zatwierdzania planu finansowego zaproponowanego przez Zarząd na bieżący rok 

obrachunkowy; 

h) zmian Statutu; 

i) wyrażenia zgody na czynności Zarządu o których mowa w § 32 ust. 2 Statutu, 

w przypadku niepowołania Komisji Rewizyjnej. 

 

§ 29 

1. Uchwała w przedmiocie odwołania członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, lub 

w przedmiocie dodatkowych zobowiązań finansowych, o których mowa w § 28 pkt 3 lit. g), 

wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności połowy członków Stowarzyszenia 

uprawnionych do głosowania. W przypadku, gdy Walne Zebranie obraduje w drugim 

terminie, do podjęcia uchwały nie jest konieczne osiągnięcie kworum. 

2. Uchwała w przedmiocie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia wymaga większości 2/3 

głosów przy obecności połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. 

W przypadku, gdy Walne Zebranie obraduje w drugim terminie, do podjęcia uchwały nie jest 

konieczne osiągnięcie kworum. 

 

Zarząd 

 

§ 30 

1. Zarząd składa się co najmniej z Prezesa oraz 1-2 Wiceprezesów. Walne Zebranie może 

zadecydować o powołaniu dodatkowych członków Zarządu, z tym zastrzeżeniem, że łączna 

liczba członków Zarządu, wliczając w to Prezesa oraz Wiceprezesów, nie może przekroczyć 

siedmiu. Walne Zebranie wybiera w oddzielnym głosowaniu Prezesa, w oddzielnym 

głosowaniu Wiceprezesów, a w oddzielnym głosowaniu pozostałych dodatkowych członków. 

2. Członkowie Zarządu mogą być wybierani na kolejne kadencje bez ograniczeń. 
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3. Zarząd jest organem wykonawczym i kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, 

zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi 

odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem. 

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby. Zarząd podejmuje decyzje w formie 

uchwał. Uchwały Zarządu wymagają jednomyślności. Zarząd może podejmować uchwały 

również w trybie obiegowym, bez wyznaczania w tym celu posiedzeń. 

 

§ 31 

Do zakresu działania Zarządu należy: 

1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania; 

2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu; 

3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia; 

4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, w tym ustalanie budżetu; 

5) zwoływanie i przygotowywanie obrad Walnego Zebrania; 

6) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia członka Stowarzyszenia 

oraz skreślenia z listy członków; 

7) zatrudnianie pracowników; 

8) wyznaczanie doradców; 

9) określanie obowiązków pracowników i doradców; 

10) ustalanie wysokości wynagrodzenia biegłego rewidenta oraz innych pracowników 

Stowarzyszenia; 

11) składania sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu; 

12) uchwalania zasad powoływania biura Stowarzyszenia; 

13) określenie i zmiana roku obrachunkowego; 

14) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Stowarzyszenia zgodnie 
z przepisami o rachunkowości w przypadku niepowołania Komisji Rewizyjnej. 

 

§ 32 

1. Stowarzyszenia reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

2. W sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu 

działających łącznie, 

3. W przypadku zaciągnięcia zobowiązań majątkowych bądź rozporządzenia majątkiem 

Stowarzyszenia w kwocie powyżej 15.000 zł, Zarząd zobowiązany jest przed dokonaniem 

czynności uzyskać zgodę Komisji Rewizyjnej, a jeżeli ta nie została powołana – Walnego 

Zebrania. 

 

Komisja Rewizyjna 

 

§ 33 

1. Walne Zebranie powołuje Komisję Rewizyjną. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie, w tym 

z Przewodniczącego oraz jednego Wiceprzewodniczącego. Walne Zebranie wybiera 

w oddzielnym głosowaniu Przewodniczącego, w oddzielnym głosowaniu 
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Wiceprzewodniczącego, a w oddzielnym głosowaniu pozostałych członków. Członkiem 

Komisji Rewizyjnej nie może być członek Zarządu. 

3. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia. 

 

§ 34 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia, a w szczególności nadzór nad gospodarką finansową; 

2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu; 

3) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Stowarzyszenia zgodnie z 

przepisami o rachunkowości; 

4) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania; 

5) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu; 

6) wyrażanie zgody na czynności Zarządu o których mowa w § 32 ust. 2 Statutu, w terminie 7 

dni od doręczenia wniosku Zarządu przewodniczącemu Komisji rewizyjnej. 

 

 

Rozdział V 

Majątek Stowarzyszenia 

 

§ 35 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze: 

a) składek członkowskich, 

b) darowizn, spadków, zapisów, 

c) dochodów z własnej działalności, 

d) pracy społecznej członków, 

e) ofiarności publicznej oraz dotacji, 

według zasad określonych w stosownych przepisach prawa. 

2. Majątek Stowarzyszenia służy realizacji jego celów statutowych. 

 

Rozdział VI 

Zmiana Statutu 

 

§ 36 

1. Zmiany Statutu mogą być proponowane przez każdego członka i winny być dostarczone 

Zarządowi na co najmniej 21 dni przed planowanym Walnym Zebraniem, na którym zostaną 

przedyskutowane. 

2. Zmiana Statutu wchodzi w życie po jej zarejestrowaniu przez właściwy Sąd rejestrowy. 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

 

§ 37 

1. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie 

majątku Stowarzyszenia. 

2. Po rozwiązaniu Stowarzyszenia wszelkie pozostałe środki będą przeznaczone na cel określony 

w uchwale Walnego Zebrania o likwidacji Stowarzyszenia. 


