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Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Sportowo – Turystyczne Nafty i
Gazu „SPORTGAS” zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym,
samorządnym, trwałym zrzeszeniem działającym w oparciu o przepisy ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz.
104 ze zm.) oraz niniejszego statutu.
§2
Stowarzyszenie podlega rejestracji sądowej i z chwilą uprawomocnienia się
postanowienia o zarejestrowaniu uzyskuje osobowość prawną.
§3
Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa a terenem jego działania jest
obszar Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja
celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza
granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
§4
1. Stowarzyszenie może używać skrótu: TST „SPORTGAS” oraz posługiwać
się własnym znakiem graficznym.
2. Stowarzyszenie może posiadać sztandar i odznaki organizacyjne oraz
używać pieczęci i druków firmowych zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
§5
1. Stowarzyszenie może być członkiem międzynarodowych związków
stowarzyszeń i organizacji o tych samych lub podobnych celach
statutowych. Przynależność do tych organizacji nie może naruszać
samorządności Stowarzyszenia i zobowiązań wynikających z umów
międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
2. Stowarzyszenie w ramach swojej działalności współpracuje z organami
administracji rządowej i samorządowej, związkami sportowymi oraz
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innymi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą o podobnym
profilu i przedmiocie działania.
§6
W kontaktach zagranicznych Stowarzyszenie
tłumaczeniem swojej nazwy na języki obce.

może

posługiwać

się

Rozdział II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§7
Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i
działań sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej i sportu, turystyki
krajoznawczej, a zwłaszcza ekoturystyki oraz upowszechnianie wszelkich
form aktywnego wypoczynku i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem
rekreacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, jak również wspieranie
edukacji i doskonalenia zawodowego swoich członków oraz wspieranie
organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które
podejmują takie działania.
§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. organizowanie zawodów, imprez sportowych, rozgrywek i pokazów, w tym
także rangi krajowej i międzynarodowej,
2. prowadzenie szkolenia sportowego członków oraz organizowanie
zgrupowań i obozów sportowych,
3. organizowanie szkółek dla młodzieży w zakresie szkolenia dyscyplin
sportowych prowadzonych przez poszczególne sekcje sportowe,
4. podnoszenie poziomu sportowego członków poprzez:
a) stwarzanie warunków (opieka szkoleniowa, medyczna i wychowawcza
utalentowanym członkom Stowarzyszenia w celu osiągnięcia przez nich
mistrzostwa sportowego),
b) stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji szkoleniowcom.
5. zrzeszanie się we właściwych związkach sportowych,
6. współpracę krajowymi i międzynarodowymi instytucjami, organizacjami w
zakresie działalności statutowej Stowarzyszenia,
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7. promowanie, organizację i upowszechnianie rehabilitacji poprzez turystykę
osób niepełnosprawnych,
8. inicjowanie i organizowanie krajowej i międzynarodowej wymiany
informacji, jak też seminariów, kursów, szkoleń i konferencji, spotkań, itp.,
9. doradztwo i pomoc organizacyjno – prawną oraz szkolenie członków i
innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
10.organizowanie imprez masowych, festiwali, festynów, konkursów, wystaw,
odczytów, prelekcji oraz innych form zaznajamiania społeczeństwa z
celami Stowarzyszenia,
11.inicjowanie, organizowanie i finansowanie wypraw turystycznych,
naukowych i badawczych,
12.prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez
aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
§9
Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy
członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia spraw
związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz powołać inne organizacje w
granicach dopuszczalnych prawem.

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych
2. wspierających
3. honorowych
§ 11
Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być pracownicy Grupy
Kapitałowej PGNiG, Gaz – System SA, oraz inni obywatele polscy i
cudzoziemcy, którzy popierają cele Stowarzyszenia.
§ 12
Założyciele stają się członkami zwyczajnymi z chwilą uprawomocnienia się
postanowienia o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.
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§ 13
1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą
zwykłą większością głosów na podstawie pisemnej deklaracji kandydata po
uprzedniej pozytywnej opinii dwóch członków wprowadzających.
2. Osoba przyjęta w poczet członków ma obowiązek uiszczenia opłaty
rejestracyjnej.
§ 14
1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna,
zainteresowana udzielaniem pomocy materialnej Stowarzyszeniu w
realizacji jego celów.
2. Członkowie wspierający – osoby prawne – działają w Stowarzyszeniu za
pośrednictwem swego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna szczególnie
zasłużona dla Stowarzyszenia.
4. Honorowe członkostwo przyznaje Walne Zgromadzenie na wniosek
Zarządu.
5. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku składania pisemnej
deklaracji, uiszczania opłaty rejestracyjnej oraz składek członkowskich.

§ 15
1. Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje:
a) wskutek pisemnej rezygnacji zgłoszonej Zarządowi albo śmierci członka
lub ustania osoby prawnej,
b) wskutek wykluczenia.
2. W razie rezygnacji albo śmierci członka lub ustania jego osobowości
prawnej Zarząd skreśla go z listy członków.
3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały
Zarządu, jeżeli członek:
a) prowadzi działalność rażąco sprzeczną z celami Stowarzyszenia
określonymi w Statucie,
b) popełnił czyn dyskwalifikujący go jako członka Stowarzyszenia lub
godzący w dobre imię Stowarzyszenia,
c) jeżeli członek nie opłaca składek członkowskich przez 6 miesięcy
pomimo upomnienia lub w inny sposób nie przestrzega postanowień
Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Uchwały Zarządu dotyczące ustania członkostwa zapadają zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
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5.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje
odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, na co najmniej 21 dni
przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego
Zgromadzenia jest ostateczna.
§ 16

1. Każdy członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia oraz do związków
i organizacji, których Stowarzyszenie jest członkiem,
b) zgłaszać wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia,
c) uczestniczyć w zebraniach, zjazdach i konferencjach organizowanych
przez Stowarzyszenie,
d) korzystać z usług i urządzeń Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający i honorowi mają prawa określone w ust.1, z
wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Członkowie wspierający i honorowi nie mają głosu stanowiącego.
§ 17
1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:
a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz
Stowarzyszenia,
b) czynnego popierania celów Stowarzyszenia i brania udziału w
wypełnianiu jego zadań,
c) dbać o jego dobre imię,
d) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia
Stowarzyszenia,
2. Członkowie zwyczajni i wspierający mają obowiązek uiszczenia opłaty
rejestracyjnej i regularnego opłacania składek.
Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 18
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków lub Delegatów
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna
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§ 19
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością
głosów oddanych, w głosowaniu jawnym, jeżeli dalsze postanowienia
statutu nie stanowią inaczej. W wypadku równej ilości głosów, o wyniku
głosowania decyduje głos przewodniczącego. Na żądanie jednej piątej
uprawnionych zarządza się głosowanie tajne.
3. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
4. Jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej, dla ważności
Walnego Zgromadzenia Członków wymagane jest prawidłowe
powiadomienie wszystkich członków Stowarzyszenia uprawnionych do
uczestnictwa w Zgromadzeniu, tj. zgodnie z § 22.
§ 20
1. Walne Zgromadzenie sprawozdawcze jest zwoływane przez Zarząd, co
najmniej raz w roku w terminie do 30 czerwca.
2. Walne Zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze zwoływane jest przez
Zarząd, co 4 lata w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed upływem
kadencji.
3. W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 500 osób,
Walne Zgromadzenia Członków może być zastąpione Walnym
Zgromadzeniem Delegatów, wybranych w proporcji jeden delegat na 10
członków. Kadencja Delegata trwa 4 lata. W takim przypadku szczegółowy
tryb wyboru delegatów określi Zarząd Stowarzyszenia.
4. Wszystkie przepisy dotyczące Walnego Zgromadzenia Członków stosuje
się także do Walnego Zebrania Delegatów.
§ 21
1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane przez Zarząd z własnej
inicjatywy lub na żądanie Komisji Rewizyjnej.
2. Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie Członków na
żądanie co najmniej 1/10 ogółu członków, nie mniej jednak niż 5
członków, zgłoszone na piśmie, z podaniem celu jego zwołania. W tym
wypadku Walne Zgromadzenie Członków powinno się odbyć w terminie
10 tygodni od daty zgłoszenia żądania i rozpatrzyć sprawy, dla których
zostało zwołane.
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§ 22
O terminie, miejscu i porządku obrad członkowie powinni być zawiadomieni,
co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, za
potwierdzeniem odbioru lub w każdy inny zwyczajowo przyjęty i skuteczny
sposób, w tym również zawiadomienie wysłane na adres mailowy członka
wskazany w deklaracji członkowskiej.

§ 23
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1. uchwalanie planów i programów działalności oraz rocznego budżetu
Stowarzyszenia,
2. ocena działalności Stowarzyszenia,
3. rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4. wybór i odwołanie członków Zarządu,
5. wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej,
6. uchwalanie zmian statutu,
7. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie skreślenia lub
wykluczenia członków Stowarzyszenia,
8. ustalenie wysokości opłaty rejestracyjnej i składek członkowskich,
9. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
10.udzielanie absolutorium członkom Zarządu na wniosek Komisji
Rewizyjnej,
11.rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
§ 24
1. Zarząd składa się z trzech do siedmiu członków, w tym Prezesa, dwóch
Wiceprezesów, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub podczas jego nieobecności jeden z
wyznaczonych Wiceprezesów, co najmniej cztery razy w roku.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych, przy co
najmniej ½ obecnych członków.
§ 25
Do kompetencji Zarządu należy:
1. realizacja celów statutowych,
2. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
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4. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
5. opracowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków
planów pracy, sprawozdań i projektów planów finansowych,
6. zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków,
7. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
8. powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie komisji problemowych
działających na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd
Stowarzyszenia,
9. ustalanie zakresu obowiązków pracowników biura Stowarzyszenia i
nadzorowanie ich pracy,
10.powoływanie i rozwiązywanie sekcji sportowych,
11.uchwalanie regulaminów sekcji oraz praw i obowiązków członków
poszczególnych sekcji,
12.powoływanie i rozwiązywanie oddziałów Stowarzyszenia oraz uchwalenie
regulaminów jednostek organizacyjnych.
§ 26
1. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie wobec osób trzecich, nabywa prawa i
zaciąga zobowiązania majątkowe w jego imieniu. Do działania w imieniu
Stowarzyszenia uprawnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu: Prezes i
Wiceprezes, a w zakresie funkcjonowania poszczególnych sekcji
odpowiedzialni członkowie Zarządu łącznie z Prezesem lub Wiceprezesem.
2. Oświadczenia woli za Stowarzyszenie w zakresie praw i obowiązków
majątkowych składa się w ten sposób, że pod nazwą Stowarzyszenia osoby
uprawnione zamieszczają swoje podpisy.
3. Podział czynności pomiędzy członków Zarządu, tryb obradowania i
podejmowanie uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin
przyjęty przez Zarząd.
§ 27
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków, w tym
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza wybranych przez
Walne Zgromadzenie Członków.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy co
najmniej ½ obecnych członków.
§ 28
Komisja Rewizyjna przeprowadza w miarę potrzeb kontrolę całokształtu
działalności Stowarzyszenia pod względem celowości, rzetelności i
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gospodarności ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej
Stowarzyszenia. Do jej kompetencji należy również:
1. kontrola księgowości Stowarzyszenia i badanie rocznych sprawozdań
finansowych,
2. zgłaszanie na Walnym Zgromadzeniu Członków uwag do sprawozdań
Zarządu i przedkładanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium
członkom Zarządu,
3. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i
żądanie wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości,
4. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia,
5. dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe
Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.
§ 29
1. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący.
2. Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli co najmniej raz w roku, po
zakończeniu roku obrachunkowego.
3. Podział czynności pomiędzy członków Komisji Rewizyjnej, tryb
obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne
określa regulamin uchwalony przez Komisję.
§ 30
Kadencja Komisji Rewizyjnej, Zarządu trwa 4 lata.
§ 31
W razie zmniejszenia się składu osobowego Komisji Rewizyjnej lub Zarządu
w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze
kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład
uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu
organu.
Rozdział V
ODDZIAŁY TERENOWE STOWARZYSZENIA I ICH WŁADZE
§ 32
Zarząd Stowarzyszenia, na wniosek 20 członków lub z własnej inicjatywy,
może wyrazić zgodę na utworzenie Oddziału Stowarzyszenia i wybór jego
władz.
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§ 33
Władzami Oddziału są:
a) Walne Zgromadzenie Członków Oddziału,
b) Zarząd Oddziału.
§ 34
1. Walne Zgromadzenie Oddziału Stowarzyszenia zwoływane jest przez
właściwy Zarząd Oddziału, przy czym pierwsze Walne Zgromadzenie
Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Dla ważności Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia
wymagane jest prawidłowe powiadomienie wszystkich członków Oddziału
Stowarzyszenia uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu o miejscu
i porządku obrad, nie później niż na 14 dni przed datą Zgromadzenia, z
zachowaniem zasad określonych w § 22 niniejszego statutu.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia
zapadają zwykłą większością głosów oddanych, w głosowaniu jawnym,
jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W wypadku równej ilości
głosów, o wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego. Na żądanie
jednej piątej uprawnionych zarządza się głosowanie tajne.
4. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
§ 35
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału należy:
a) uchwalanie kierunków działalności Stowarzyszenia na swoim terenie
oraz rocznych planów pracy i budżetu,
b) coroczne rozpatrywanie sprawozdania i udzielanie absolutorium
Zarządowi Oddziału,
a) co cztery lata wybór Zarządu Oddziału oraz delegatów na
Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 20 ust. 3.
§ 36
1. Zarząd Oddziału wybierany jest w składzie od 3 – 5 członków, w tym
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Skarbnika.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej ½ członków.
3. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu Oddziału w czasie trwania
kadencji, uzupełnienie może nastąpić w drodze kooptacji.
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4. Uzupełnienia składu dokonują pozostali członkowie Zarządu, którego skład

uległ zmniejszeniu, spośród członków Oddziału Stowarzyszenia, w
głosowaniu tajnym. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę
składu Zarządu Oddziału.
§ 37
Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
a) bieżąca koordynacja i kontrola funkcjonowania członków Oddziału i
udzielanie im pomocy,
b) wykonywanie uchwał władz nadrzędnych Stowarzyszenia oraz
Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału,
c) opracowywanie projektów budżetu oraz zarządzanie finansami
pozostającymi w jego dyspozycji,
d) reprezentowanie Oddziału na zewnątrz.

Rozdział VI
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 38
Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości, środki
pieniężne oraz inne prawa majątkowe nabyte przez Stowarzyszenie w czasie
jego działalności.
§ 39
Dochody Stowarzyszenia pochodzą z następujących źródeł:
1. składek członkowskich i opłat rejestracyjnych,
2. darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji, grantów oraz ofiarności
publicznej (zbiórki, dary, imprezy publiczne),
3. majątku Stowarzyszenia,
4. innych wpływów uzyskanych z działalności statutowej Stowarzyszenia,
5. dochody z działalności gospodarczej,
6. dochodów z aktywów, majątku nieruchomego i ruchomego i innych praw
majątkowych Stowarzyszenia,
7. odsetek i depozytów bankowych
8. dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
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§ 40
1. Dochody Stowarzyszenia przeznacza się na finansowanie realizacji celów
statutowych.
2. Dochody z darowizn mogą być wykorzystane na wszystkie cele statutowe
Stowarzyszenia, jeżeli ofiarodawcy nie wskazali bliżej sposobu
wykorzystania tych środków.
3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach
służących realizacji jego celów statutowych, z zastrzeżeniem przepisów
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
postanowień statutu.
5. Prowadzenie działalności gospodarczej wspomagającej realizację celów
statutowych to:
a. drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią – PKD 18.1
b. sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.6
c. wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność
wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania - PKD 58.1
d. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania
- PKD – 70.22.Z
e. reklama – PKD 73.1
f. działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów
turystyki – PKD 79.1
g. pozaszkolne formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane – PKD
80.42.Z
h. pozaszkolne formy edukacji – PKD 85.5
i. działalność wspomagająca edukację – PKD 85.6
j. działalność związana ze sportem – PKD 93.1
6. Cały dochód przeznaczony jest na cele Stowarzyszenia i jego działalność
określoną w § 7 i 8 statutu, natomiast zakres działalności statutowej
odpłatnej i nieodpłatnej zostanie określony odrębną uchwałą Zarządu.
7. Niedozwolone jest:
a. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem
organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub
pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku
małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki
lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
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b. przekazywanie ich majątku na rzecz ich członków, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach,
c. wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio
wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym
mowa w § 40 ust.5,
d. zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej
organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
9. Stowarzyszenie, stosownie do dyspozycji art. 7 ustawy z dnia 19
listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101,
poz. 1178 z późn. zm.), rozpoczyna działalność gospodarczą dopiero po
uzyskaniu wpisu do Rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru
Sądowego.
Rozdział VII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 41
1. Zmiana statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego
Zgromadzenia Członków powziętej większością 2/3 głosów obecnych.
2. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego
Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach
prawa.
3. Zmiana statutu lub likwidacja Stowarzyszenia powinna być umieszczona w
porządku obrad, podanym do wiadomości członków Stowarzyszenia.
§ 42
Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać sposób likwidacji
oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
§ 43
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie
przepisy Prawa o stowarzyszeniach.
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