
Statut 
Podlaskie Stowarzyszanie o charakterze Kolekcjonerskim i Strzeleckim 

SZWADRON
Rozdział I

Postanowienia ogólne. 
§ 1

Podlaskie  Stowarzyszanie  o  charakterze  Kolekcjonerskim  i  Strzeleckim  SZWADRON  zwane  dalej 
Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samodzielnym i trwałym zrzeszeniem o charakterze kolekcjonerskim i 
strzeleckim,  zrzeszającym  kolekcjonerów,  miłośników  i  sympatyków  broni,   strzelców  sportowych, 
dynamicznych, westernowych, kurkowych, długodystansowych, czarnoprochowych, historycznych i innych, 
myśliwych, rekonstruktorów historycznych, posiadaczy broni.

§ 2
Stowarzyszenie posługuje się nazwą Podlaskie Stowarzyszanie o charakterze Kolekcjonerskim i Strzeleckim 
SZWADRON. W swojej działalności Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej:  PSKS SZWADRON. 

§ 3
Stowarzyszenie  działa  na  podstawie przepisów z  7  kwietnia  1989 roku Prawo o  stowarzyszeniach  oraz 
niniejszego statutu.

§ 4
Stowarzyszenie  może  być  członkiem krajowych  i  międzynarodowych  organizacji  o  podobnym profilu  i 
charakterze  działania  oraz  innych  organizacji  związanych  z  kolekcjonerstwem,  ze  sportem strzeleckim, 
rekonstrukcjami historycznymi, myślistwem, posiadaniem broni.

§ 5
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem 

Białegostoku i województwa podlaskiego. 
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Białystok.
3.  Dla realizacji  celów statutowych Stowarzyszenie  może  prowadzić działania poza granicami  kraju na  

terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 
§ 6

Stowarzyszenie  może  posiadać  odznaki  organizacyjne,  loga,  proporce,  ustanawiać  własne  nagrody, 
odznaczenia  i  inne niezbędne do prowadzenia  działalności  Stowarzyszenia  rzeczy oraz  używać  pieczęci 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział II
Cele i sposoby działań

§ 7
Celem działania Stowarzyszenia jest:
1. propagowanie idei kolekcjonerstwa szczególnie broni, strzelectwa, sportu strzeleckiego, 
2. popularyzowanie wiedzy z dziedziny kolekcjonerstwa broni, strzelectwa, sportu strzeleckiego,
3. promocja i popieranie kolekcjonerstwa broni i strzelectwa,
4. rozwój zainteresowań i wspieranie członków Stowarzyszenia,
5. prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej,naukowej, naukowo-technicznej, zwłaszcza w zakresie 

inicjowania,  wspierania  i  pomocy  w przedsięwzięciach  edukacyjno-kulturalnych,  kolekcjonerskich  na 
rzecz dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,

6. wszechstronny rozwój  i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ze szczególnym uwzględnieniem 
upowszechniania dyscyplin sportu zaliczonych do dziedziny strzelectwa sportowego, praktycznego oraz 
sportów obronnych i  militarnych,  kształtowanie patriotycznych i  proobronnych postaw społeczeństwa, 
upowszechnianie tradycji i historii oręża polskiego.

7. działalność  w  zakresie  ochrony  środowiska,  ochrony  zdrowia  i  pomocy  społecznej,  rehabilitacji 
zawodowej i społecznej inwalidów, nauka, edukacja, oświata i wychowanie, kultura sztuka ochrona dóbr 
kultury i tradycji,  

8. reprezentowanie,  ochrona  praw  i  interesów  oraz  koordynacja  działań  wszystkich  członków 
Stowarzyszenia.

§ 8
Określone w § 7 cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1. działanie na rzecz kolekcjonerstwa szczególnie broni, strzelectwa, sportu strzeleckiego,
2. organizowanie spotkań, prelekcji, pokazów, szkoleń sportowych,
3. stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju kolekcjonerstwa, strzelectwa sportowego i innych sportów 

obronnych,
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4. uprawianie i upowszechnianie kolekcjonerstwa, strzelectwa sportowego i praktycznego oraz innych  
sportów obronnych,

5. organizowanie kursów, treningów, ćwiczeń, szkoleń i zawodów w strzelaniu sportowym,  praktycznym i 
rekreacyjnym,

6. współdziałanie z innymi  instytucjami,  organizacjami,  stowarzyszeniami,  władzami  oświatowymi  oraz  
z osobami fizycznymi w zakresie celów realizowanych przez Stowarzyszenie,

7. współdziałanie z Ligą Obrony Kraju, Polskim Związkiem Strzelectwa Sportowego i wszystkimi innymi  
organizacjami lub osobami mającymi podobne cele działania, w szczególności z grupami sportowymi,  
rekonstrukcji historycznej, grupami kolekcjonerskimi, czarnoprochowymi,

8. popularyzowanie sportów strzeleckich i obronnych w środkach masowego przekazu,
9. inicjowanie i podejmowanie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, innej działalności zmierzającej 

do realizowania celów i zadań Stowarzyszenia,
10. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji,
11. inne działania realizujące cele statutowe.

§ 9
Realizując swe cele statutowe Stowarzyszenie opiera się na pracy społecznej członków. Do prowadzenia 
swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać firmy, pracowników, w tym swoich członków. Członkowie 
zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 10
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, a dochód Stowarzyszenia w całości przeznaczony 
jest na jego działalność statutową.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

§ 11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. członków początkujących,
2. członków zwyczajnych,
3. członków wspierających,
4. członków honorowych.

§ 12
1. Członkiem  początkującym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, akceptująca cele Stowarzyszenia, 

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, która przedłożyła 
wraz  z  deklaracją  członkowską  zawierającą  rekomendację  minimum  jednego  członka  zwyczajnego 
pisemną  zgodę  na  członkostwo  w  Stowarzyszeniu  i  akceptację  celów  Stowarzyszenia  oraz  osoba 
niepełnoletnia  akceptująca  cele  Stowarzyszenia,  która  przedłożyła  wraz  z  deklaracją  członkowską 
zawierającą  rekomendację  minimum  jednego  członka  zwyczajnego  pisemną  zgodę  przedstawicieli 
ustawowych na członkostwo w Stowarzyszeniu i akceptację celów Stowarzyszenia.

2. Status  członka  zwyczajnego  otrzymuje  członek  początkujący  po  1  roku  od  czasu  przyjęcia  do  
stowarzyszenia, 

3. Członków  początkujących i  zwyczajnych  przyjmuje  Zarząd.  Warunkiem  przyjęcia  na  członka  
początkującego  jest  uiszczenie  wpisowego  i  rocznej  składki  członkowskiej  za  pierwszy  rok  
przynależności,  a  warunkiem  przyjęcia  na  członka  zwyczajnego  jest  uiszczenie  rocznej  składki  
członkowskiej za drugi rok przynależności. 

§ 13
1. Członkowi zwyczajnemu pełnoletniemu Stowarzyszenia przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze na 

Walnym Zebraniu,  przysługują wszystkie uprawnienia wynikające ze statutu oraz postanowień  i uchwał 
Zarządu Stowarzyszenia oraz Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny w wieku poniżej 16 lat może należeć do Stowarzyszenia, jeśli wyrażą na to zgodę 
jego przedstawiciele ustawowi, korzysta ze wszystkich uprawnień członka zwyczajnego, nie może jednak 
korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego. 

3. Członek zwyczajny w wieku 16-18 lat korzysta ze wszystkich uprawnień członka zwyczajnego w tym z 
biernego  i  czynnego  prawa  wyborczego,  ale  w  składzie  Zarządu  Stowarzyszenia  większość  muszą  
stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

4. członkiem początkującym zostaje nowo przyjęty członek, okres tego członkostwa wynosi 1 rok, po tym 
okresie uzyskuje status członka zwyczajnego na warunkach podanych w par. 12 p. 2 i 3, 

5. członek początkujący korzysta ze wszystkich uprawnień członka zwyczajnego, oprócz biernego i 
czynnego prawa wyborczego.
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§ 14
1.  Członkiem  wspierającym  może  być  każda  osoba  fizyczna,  prawna  lub  jednostka  nieposiadająca 

osobowości prawnej, która deklaruje pomoc organizacyjną lub finansową dla Stowarzyszenia.
2.  Członków  wspierających  przyjmuje  Zarząd  Stowarzyszenia.  Szczegółowe  warunki  przyjęcia  ustala 

Zarząd.
3.  Członek wspierający ma  prawo do korzystania  z  pomieszczeń i  urządzeń Stowarzyszenia  w zakresie 

uzgodnionym z Zarządem Stowarzyszenia.
4. Członkom wspierającym nie przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.
5.  Członkowie  wspierający,  posiadający  osobowość  prawną  uczestniczą  w  działalności  Stowarzyszenia 

poprzez pełnomocników. 
§ 15

1. Członkami honorowymi mogą zostać osoby szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia.
2. Tytuł „Członka Honorowego” nadaje Walne Zebranie w drodze uchwały. 
3. Członkowie Honorowi zwolnieni są z wszelkich opłat na rzecz Stowarzyszenia.
4.  Członek  honorowy ma  prawo  do  korzystania  z  pomieszczeń  i  urządzeń  Stowarzyszenia  w  zakresie 

uzgodnionym z Zarządem Stowarzyszenia.
5. Członkom honorowym nie przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.

§ 16
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
1. uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia, brać udział w działalności programowo- organizacyjnej,
2. wybierać władze Stowarzyszenia oraz być wybieranym do tych władz, z zastrzeżeniem opisanym w §13, z 

tym  że  większość  w składzie  Zarządu  muszą  stanowić  członkowie  o  pełnej  zdolności  do  czynności 
prawnych,

3. występować z wnioskami dotyczącymi działalności Stowarzyszenia,
4.  korzystać  z  pomocy  Stowarzyszenia,  korzystania  ze  sprzętu  i  urządzeń  Stowarzyszenia  na  zasadach 

określonych  przez  Zarząd   oraz  innych  udogodnień,  jakie  stwarza  Stowarzyszenie  swoim członkom 
zgodnie z zasadami, ustalonymi przez Zarząd Stowarzyszenia, 

§ 17
Członkowie początkujący i zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:

1. aktywne  uczestniczyć  w  spotkaniach  organizowanych  przez  Stowarzyszenie,  realizować  cele
Stowarzyszenia,  uczestniczyć  w działalności  Stowarzyszenia,  brać udział  w działalności  programowo-
organizacyjnej, za wyjątkiem członków wspierających i honorowych.

2. przestrzegać postanowień statutu, postanowień, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz Stowarzyszenia,
3. godnie reprezentować Stowarzyszenie,
4. regularne opłacać składki członkowskie i inne świadczenia obowiązujące w Stowarzyszeniu, w wysokości 

i na zasadach uchwalonych przez Zarząd Stowarzyszenia,
5. szanować własności Stowarzyszenia, jako wspólnego dobra jego członków,
6. propagować cele i zadania Stowarzyszenia.

§ 18
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia mogą być przyznawane wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród są uchwalone przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 19
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest zawieszane lub ustaje na skutek:
1.1. jest zawieszane  w  przypadku  stwierdzenia  nieusprawiedliwionego  zalegania  z  opłatą  składek

członkowskich lub innych świadczeń, ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia  przez okres 3 miesięcy,
1.2. ustaje  na  skutek  nieusprawiedliwionego  zalegania  z  opłatą  składek  członkowskich  lub  innych  

świadczeń, ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia przez okres 6 miesięcy,
1.3. ustaje  na  skutek dobrowolnej  rezygnacji  z  przynależności  do Stowarzyszenia,  zgłoszonej  na  piśmie

Zarządowi, za pokwitowaniem odbioru,
1.4. ustaje  na  skutek  wykluczenia  ze  Stowarzyszenia  w  przypadku  stwierdzenia  rażącego  naruszenia

postanowień  statutu,  nieprzestrzegania  postanowień,  regulaminów,  uchwał  i  zarządzeń  władz
Stowarzyszenia,

1.5. ustaje  na  skutek  wykluczenia  ze  Stowarzyszenia  w  wyniku  prawomocnego  orzeczenia  sądu
powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,

1.6. ustaje na skutek śmierci członka.
2. Decyzje w sprawach określonych w pkt. 1.1.-1.5. podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały. 

Tryb zawiadomienia ustala Zarząd. 
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3. Skreślony członek Stowarzyszenia na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w 
terminie  miesiąca  licząc  od  daty  doręczenia  stosownej  uchwały.  Uchwała  Walnego  Zebrania  jest  
ostateczna.

4.  Członek występujący z  Stowarzyszenia  obowiązany jest  do uregulowania  wszystkich  zobowiązań w  
stosunku do Stowarzyszenia.

5. W przypadku pkt. 1.6. Prezes Zarządu podejmuje decyzję jednoosobowo. Wszelkie zobowiązania członka 
wobec Stowarzyszenia zostają umorzone.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia.

§ 20
Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd Stowarzyszenia,
3. Komisja Rewizyjna

§ 21
1. Władze Stowarzyszenia są wybierane przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym lub tajnym, 

zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
O wyborze sposobu głosowania decyduje Walne Zebranie Członków. Wybór władz następuje spośród
nieograniczonej liczby kandydatów. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie
w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków, w
czasie którego uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym lub tajnym, zwykłą większością głosów
bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

2.  W razie,  gdy skład Zarządu lub Komisji  Rewizyjnej  ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowi organu,
który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

3. Kadencja wszystkich wybieralnych władz trwa pięć lat.

§ 22
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3.  Zwyczajne  Walne  Zebrania  zwołuje  Zarząd  raz  w  roku,  jako  sprawozdawcze,  co  pięć  lata  jako

sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku
obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego
kworum zwołuje  się  zebranie  w drugim terminie  nie  później  niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania
Walnego Zebrania Członków.

4.  O  miejscu,  terminie  i  porządku  obrad  Walnego  Zebrania  Zarząd  powiadamia  członków  ogólnie
dostępnymi środkami za potwierdzeniem odbioru: informacja na stronie internetowej Stowarzyszenia lub  
ogłoszenia w siedzibie Stowarzyszenia  lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej  lub SMS-ami  lub
pismami. Zarząd podejmuje decyzję o wyborze środka lub środków powiadomienia.

5. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

6.1. z własnej inicjatywy,
6.2. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
6.3.  na  pisemny  wniosek  co  najmniej  1/3  ogólnej  liczby  członków  zwyczajnych  Stowarzyszenia.

7.  Nadzwyczajne  Walne  Zebranie  powinno  zostać  zwołane  przed  upływem  21  dni  od  daty  zgłoszenia
wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

8. O miejscu, terminie i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia
członków w sposób  podany w §  22   pkt.4,  co  najmniej  na  7  dni  przed  terminem Nadzwyczajnego
Walnego Zebrania Członków. 

9.  Uchwały  Walnego  Zebrania  i  Nadzwyczajnego  Walnego  Zebrania,  podejmowane  są  w  głosowaniu
jawnym lub tajnym, zwykłą większością głosów oddanych przy obecności, co najmniej połowy ogólnej
liczby  członków,  a  w  drugim  terminie  bez  względu  na  liczbę  obecnych  członków,  chyba  że  inne
postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 23
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. uchwalanie zmian w statucie stowarzyszenia,
2. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
3. wybór i odwoływanie  wszystkich władz Stowarzyszenia,
4. udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
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5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
7. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
9. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 24
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego  

Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd  składa  się  z  3  do  7  osób,  spośród  których  na  pierwszym  posiedzeniu  wybiera  prezesa,

wiceprezesów, z których dwóch pełni funkcję sekretarza i skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia zwołuje

prezes Zarządu lub dwóch członków zarządu. 
4. Członek  Zarządu  Stowarzyszenia  może  być  zawieszony  w  czynnościach  lub  odwołany  ze  składu

Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem lub regulaminami
obowiązującymi w Stowarzyszeniu, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.

5. Uchwałę  o  zawieszeniu  w  czynnościach  lub  odwołaniu  członka  Zarządu  podejmuje  Zarząd
Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

6. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia
w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

7. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 
połowy wszystkich członków Zarządu, chyba że inne postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 25
 Do kompetencji Zarządu stowarzyszenia j należy:

1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej, 
5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
6. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
7. zwoływanie Walnego Zebrania,
8. zawieszenie  lub usunięcie członka Zarządu,
9. ustalanie wysokości wpisowego do Stowarzyszenia dla przyjmowanych członków, składki 

członkowskiej oraz innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
10. opracowanie dokumentów potrzebnych do funkcjonowania Stowarzyszenia.

§ 26
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2.  Komisja  Rewizyjna  składa się  z  3  do 5  osób,  w tym przewodniczącego wybieranego  na pierwszym

posiedzeniu komisji.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia

zwołuje przewodniczący  lub dwóch członków komisji rewizyjnej.
4. Uchwały  Komisji  Rewizyjnej  zapadają  w  głosowaniu  jawnym  zwykłą  większością  głosów  przy

obecności  co  najmniej  połowy wszystkich  członków,  chyba  że  inne  postanowienia  statutu  stanowią  
inaczej.

§ 27
 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia;
2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
3.  składanie  sprawozdań  na  Walnym  Zebraniu  Członków wraz  z  oceną  działalności  Stowarzyszenia  i  

Zarządu Stowarzyszenia,
4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie Zarządowi absolutorium,
5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie ich bezczynności,
6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

ROZDZIAŁ V
Sposób reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych.

§ 28
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych 
jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
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ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe.

§ 29
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:

1.1. opłat wpisowych,
1.2. składek członkowskich, 
1.3. darowizn, spadków, zapisów, ofiarności publicznej, sponsoringu, składek wspierających,
1.4. dotacji, subwencji, udziałów, lokat,
1.5. dochodów z własnej działalności 

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3. Stowarzyszenie nie może:
3.1.  zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia,
3.2.  udzielać pożyczek członkom, członkom organów lub pracownikom oraz osobom, z którymi pozostają

oni  w  związku  małżeńskim  albo  w  stosunku  pokrewieństwa  lub  powinowactwa  w  linii  prostej,
pokrewieństwa  lub  powinowactwa  w  linii  bocznej  do  drugiego  stopnia  albo  są  związani  z  tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ,,osobami bliskimi",

3.3.  przekazywać swojego majątku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie
to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3.4.  wykorzystywać majątku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba ze to wykorzystanie bezpośrednio 
wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

3.5.  kupować  na  szczególnych  zasadach  towarów lub  usług  od  podmiotów,  w  których  uczestniczą  jej
członkowie, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. 

§ 30
1. Decyzję o uchwaleniu zmian do statutu podejmuje Walne Zebranie Członków.
2. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje kwalifikowana większość 2/3 głosów,  w  

obecności  przynajmniej  połowy  członków  uprawnionych  do  głosowania.  Jeśli  na  zebraniu  nie  ma
wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia
zwołania Walnego Zebrania Członków, w czasie którego uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym 
lub  tajnym,  zwykłą  większością  głosów  bez  względu  na  liczbę  obecnych  członków,  chyba  że  inne
postanowienia statutu stanowią inaczej.

3.  Stowarzyszenia  rozwiązuje  się  na  podstawie  uchwały  Walnego  Zebrania  lub  w  innych  przypadkach
przewidzianych w przepisach prawa.

4. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebrania podejmuje bezwzględną większością głosów  
przy obecności, co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

5.  Uchwalenie  zmian  statutu  oraz  rozwiązanie  Stowarzyszenia  mogą  być  przedmiotem  obrad  Walnego
Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały zamieszczone w porządku obrad Walnego  
Zebrania  Członków.  Do  zawiadomienia  o  zwołaniu  Walnego  Zebrania  Członków  należy  załączyć  
projekty stosownych uchwał.

6.  Podejmując  uchwałę  o  rozwiązaniu  Stowarzyszenia  Walne  Zebranie  Członków określa  sposób jego  
likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 
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