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l· l o spicju,n d la D ziec i Do ln ego Ś l q s ko 

Statut Stowarzyszenia Medycznego Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska „Formuła Dobra" 

(tekst jednolity z dnia 03.06.2020 uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Walnego 

Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 03.06.2020) 

Rozdział I Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Medyczne Hospicjum dla Dzieci Dolnego 

Śląska „Formuła Dobra" i jest zwane dalej Stowarzyszeniem. 

2. Stowarzyszenie działa na zasadach określonych w ustawie Prawo o stowarzyszeniach 

oraz w niniejszym statucie. 

§2 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław. Stowarzyszenie działa na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej . 

2. Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne po uprzednim 

określeniu w statucie struktury organizacyjnej i zasad tworzenia tych jednostek. 

3. Stowarzyszenie może przystępować do spółek. 

4. Stowarzyszenie może być podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

5. Stowarzyszenie może tworzyć zakłady lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej. 

6. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym 

lub zbliżonym charakterze działania. 

7. Realizacja zadań statutowych Stowarzyszenia może być prowadzona we współpracy z 

innymi podmiotami. 



§3 

. · h d ·ataniach wspiera się między innymi zasadami zawartymi w Stowarzyszenie w swo,c zt 

· · grażaJ·ącymi życiu i ich rodzin, która jest dokumentem Karcie ACT dla dzieci ze schorzeniami za 
• • f Ch 'ld n with Life Threatening of Terminal Conditions and wydanym przez The Assoc1 at1on or I re 

· · h eniami zagrażającymi życiu lub w stanach their Famili es (Stowarzyszenie na rzecz dz1ec1 ze sc orz 

terminalnych i ich rodzin) z siedzibą w Bristolu w Wielkiej Brytanii. 

1) Każde dziecko będzie traktowane z godnością, szacunkiem zapewnieniem 

prywatności bez względu na jego możliwości psychofizyczne. 

2) Rodzice będą uznawani za głównych opiekunów i traktowani jako partnerzy 

podczas całej opieki oraz w podejmowaniu wszelkich decyzji dotyczących ich 

dziecka. 

3) Każde dziecko otrzyma możliwość udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących 

sprawowanej nad nim opieki, zgodnie ze swoim wiekiem i pojmowaniem. 

4) Każda rodzina otrzyma możliwość uzyskania konsultacji z lekarzem będącym 

specjalistą w zakresie schorzenia dotyczącego jej dziecka. 

5) Informacja będzie dostępna dla rodziców, a także dla dziecka i rodzeństwa, 

zgodnie z ich wiekiem i pojmowaniem. 

6) Uczciwość i szczerość będą podstawowymi zasadami udzielania informacji, które 

będą przekazywane delikatnie i odpowiednio do wieku i pojmowania. 

7) Dom rodzinny pozostanie głównym miejscem opieki, zawsze gdy tylko będzie to 

możliwe. Każdy inny rodzaj opieki będzie sprawowany przez wykwalifikowany 

personel w środowisku dostosowanym do potrzeb dziecka. 

8) Każde dziecko będzie miało zapewniony dostęp do nauki. Dołoży się starań, 

by zachęcić dziecko do udziału w innych zajęciach. 

9) Każda rodzina będzie przypisana do konkretnego opiekuna, który umożliwi jej 

stworzenie odpowiedniego systemu wsparcia. 

10) Każda rodzina uzyska dostęp do elastycznej i fachowej pomocy umożliwiającej 

okresowe wytchnienie w codziennych obowiązkach wobec chorego dziecka, 

zarówno we własnym domu, jak i w warunkach "domu poza domem" (tzn. w 

specjalnym domu dającym możliwość wytchnienia od codziennych obowiązków, 

gdzie rodzina może okresowo zamieszkać z dzieckiem lub pozostawić je pod 

fachową opieką) . 



11) Każda rodzina uzyska dostęp do opieki domowej sprawowanej 

przez wykwa lifikowaną pielęgniarkę . 

12) Ka żda rodzina będzie mogła korzystać z kompetentnych i delikatnych porad, 

praktycznej pomocy oraz wsparcia socjalnego. 

13) Wsparcie w okresie żałoby będzie dostępne dla całej rodziny tak długo, jak okaże 

się to potrzebne. 

Rozdział li Cele Stowarzyszenia i sposoby realizacji 

§4 

Celami Stowarzyszenia i sposobami ich realizacji są: 

1) świadczenie opieki zdrowotnej o charakterze opieki paliatywnej i hospicyjnej 

nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi w stanach terminalnych, a także 

z chorobami postępującymi, nieuchronnie prowadzącymi do śmierci oraz wspieranie 

i świadczenie opieki zdrowotnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi z taką 

niepełnosprawnością, nabytymi lub wrodzonymi zaburzeniami, które uniemożliwiają 

im godną egzystencję w domu rodzinnym bez pomocy medycznej i specjalistycznego 

sprzętu . Opieka ta ma charakter holistyczny, obejmuje sferę medyczną, 

rehabilitacyjną, psychologiczną, socjalną i duchową pacjenta i jego najbliższej 

rodziny, 

2) wspieranie i świadczenie perinatalnej opieki paliatywnej polegającej na świadczeniu 

kompleksowego wsparcia i pomocy: medycznej, psychologicznej i duchowej w celu 

podjęcia przez rodziców świadomej decyzji o urodzeniu chorego dziecka, u którego 

stwierdzono w życiu płodowym występowanie tzw. ciężkiej wady rozwojowej o 

charakterze letalnym, 

3) prowadzenie wsparcia dla osób w żałobie po stracie dziecka, 

4) rozwijanie i wprowadzanie modelu domowej opieki paliatywnej nad dziećmi, 

młodzieżą i młodym i dorosłymi w Polsce i za granicą, 

5) promowanie idei opieki pa liatywnej, 

6) ochrona praw pacjenta, 

7) prowadzenie badań naukowych z zakresu opieki paliatywnej, 



h (I k rzy pi e l ęgni a re k, psychologów, 
8) kszt ałce ni e osób za interesow anyc e a , 

, ób o pi e kuj ącyc h s i ę d z i ećmi chorymi) w dziedzinie 
wolonta riu szy, kapelanow, os 

opieki pa li atywn ej, 
. oz·ach kursach, spotkaniach naukowych 

9) organizowanie oraz ud z i a ł w zJazdach, symp J ' 

i szkoleniowych w kraju i za g ra nicą w zakresie opieki paliat ywn ej, 

h ·anie materiałów 
d . gromadzenie rozpowszec ni 10) d z i a ł a lność wy awn1cza, 

sz koleniowych i literatury naukowej z dziedziny opieki paliatywnej, 

11) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ułatwianie aktywności społecznej 

podopiecznym i ich rodzinom, 

12) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu podopiecznych Stowarzyszenia 

oraz ich rodzinom, 

13) opieka socjalna nad podopiecznymi Stowarzyszenia i ich rodzinami znajdującymi się 

w trudnej sytuacji finansowej, 

14) nabór, szkolenie i organizacja wolontariatu dla potrzeb opieki paliatywnej, 

15) pozyskiwanie środków rzeczowych i finansowych na sprawowanie opisanych 

powyżej form opieki. 

§ 4a 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe także poprzez inne formy dozwolone 

prawem. 

§5 

1. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego 

w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. 

2. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego 

w zakresie celów i sposobów ich realizacji wymienionych w § 4 Statutu , w szczególności 

w zakresie następujących klas działalności według PKD: 

a) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 

86.90.E, 

b) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indz iej niesklasyfikowana 

88.99.Z, 



c) pozosta ła pomoc s połeczna wraz z za kwat erowaniem 87.90.Z 

d) pozosta ł e pozaszkoln e formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85 .59.B, 

e) wyd awanie ks iążek 58.11.Z, 

f) pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z, 

g) działalność bibliotek 91.01.A, 

h) działalność archiwów 91.01.B, 

i) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 

technicznych 72 .19.Z, 

j) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 

72.20.Z, 

k) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 

94.99.Z, 

I) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z 

Rozdział Ili Członkowie Stowarzyszenia. Prawa i obowiązki . 

§6 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych i wspierających. 

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która złoży pisemną 

deklarację członkostwa, wspiera finansowo lub w inny sposób działalność 

Stowarzyszenia, akceptując zasady zawarte w karcie ACT, o jakich mowa w § 3 

niniejszego Statutu, cele Stowarzyszenia oraz zostanie przyjęta przez Zarząd 

Stowarzyszenia. 

§7 

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo: 

a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, 



I 
' ' i b) zg ł as z ać wnioski dotyczące d z la ł J l no śc i Stowarzyszenia . 

2. Członek zwycza jny jest obow ir1 rn ny: 

a) przestrzega ć postanow ic ,1 StJtutu, regulaminu I uchwal wła d z Stowarzyszenia, 

b) aktywnie u czes t n i czyć w dzia ł a lnośc i Stowarzyszenia, 

c) regu larn ie op łacać s kła dki członkows ki e w wyso kości usta lonej przez Wa lne Zeb ranie 

Czło n ków Stowarzyszenia. 

§8 

Utrata członkostwa zwyczajnego następuje w przypadku : 

a) wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi, 

b) skreślenia przez Zarząd z listy członków z powodu zalegania w opłacan i u składek 

członkowskich za okres dłuższy niż 12 miesięcy, po uprzedn im wezwaniu do zapłaty 

w terminie 14 dni, lub działania na szkodę Stowarzyszen ia. 

§9 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostki 

organizacyjne bez osobowości prawnej, które wspierają finansowo lub w inny sposób 

działalność Stowarzyszenia, akceptując zasady zawarte w Karcie ACT, o jakich mowa 

w §3 niniejszego Statutu oraz cele Stowarzyszenia. 

2. Członek wspierający, niebędący osobą fizyczną, może działać wyłącznie przez 

pełnomocnika . 

3. Członek wspierający ma prawo zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia . 

Rozdział IV Władze Stowarzyszenia 

§ 10 

Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

b) Zarząd Stowarzyszenia, 

c) Komisja Rewizyjna. 



§ 11 

1. Kadencja Zarządu i Kom isji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa s lat. 

2. Powołanie pierw szego Prezesa i Wi ceprezesów Za rządu Stowarzyszenia nastąpi 

wra z z u chwa łą o powoła niu Stowarzyszenia. 

§ 12 

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd , 

w terminie do 30 czerwca każdego roku . 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Stowarzyszenia 

z własnej inicjatywy, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej połowy 

członków Stowarzyszenia. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia powinno być zwołane przez 

Zarząd Stowarzyszenia w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku 

i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

4. W przypadku zmniejszenia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania 

kadencji w sposób uniemożliwiający jego działanie, Prezes lub Wiceprezes Zarządu jest 

zobowiązany zwołać Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w ciągu 31 dni 

od uzyskania tej informacji. 

§ 13 

1. Do uprawnień Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy: 

1) uchwalan ie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej, 

2) uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia, 

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia Komisji 

Rewizyjnej Stowarzyszenia, 

4) wybór Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, 

5) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń , 

6) zatwierdzanie planów budżetowych Stowarzyszenia, 

7) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia, 



· · tku na ce le statutowe oraz wydzielanie funduszy, 

8) pod zia ł i przeznaczenie maJą · 

• · rozstrzyganie Innych sp raw wni es ionych pod obrady Walnego 
9) rozpatrywanie 1 

Zebrania Członków 

lO) odwoływani e cz ło nków zarząd u I Komisji Rewi zyjn ej przed końcem kadencji . 

Podstawą odwo ła ni a osób z tych funkcji może być tylko celowe działanie 

na szkodę Stowarzyszenia. 

2. Uchwały w sprawie zmian statutu Stowarzyszenia, a także w sprawie rozwiązania 

Stowarzyszenia oraz powołania i odwołania członków Zarządu podejmuje Walne 

Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności ponad 

połowy uprawnionych do głosowania. 

3. W razie gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie 

ich składu może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 

podjętej większością 2/3 głosów przy obecności ponad połowy uprawnionych do 

głosowania. 

4. Uchwały w sprawie powołania i odwołania członków Komisji Rewizyjnej podejmuje 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w obecności 

co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

5. W razie gdy skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, 

uzupełnienie składu może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 

połowy członków uprawnionych do głosowania. 

6. Inne Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są 

bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków 

uprawnionych do głosowania. 

§ 14 

W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia uczestniczą: 

1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, 

2) z głosem doradczym, bez prawa do głosowania - członkowie wspierający oraz 

goście zaproszeni przez Zarząd Stowarzyszenia. 

§ 15 



1. Term in, miejsce i porzi)dck obra rł Wal11 cgo Zebrania Cz łonków Stow arzyszenia ustala 

Zarząd Stow;irzyszenl.:i . O tcrniinle I porz ądku obrad Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszeni a Za rząd Stow c1rzyszc 11l :1 zawladnmla cz ło nków w sposób zapewni a j ący 

za pewnienie lnfonn.:icjl przynajmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. 

2. Walne Zebra nie Cz ło nków może podejmować uchwały, j eś li obecna jest ponad połowa 

cz ło nków Uprawnionych do głosowania. 

3. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący wybrany na początku 

obrad zwykłą większością głosów. Do momentu wyboru Przewodniczącego Walnego 

Zebrania obradami kieruje Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności jeden 

z Wiceprezesów Zarządu. 

4. Z posiedzeń Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia sporządza się protokół. 

Protokół sporządza Prezes Stowarzyszenia lub osoba przez niego wyznaczona. 

§ 16 

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z Prezesa i 2 Wiceprezesów wybranych w oddzielnych 

głosowaniach przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

2. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb. 

3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem 

za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

4. Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu zarządzania 

Stowarzyszeniem. 

§ 17 

1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy prowadzenie wszystkich bieżących 

spraw Stowarzyszenia i zakładów leczniczych utworzonych przez Stowarzyszenie, a w 

szczególności: 

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

2) kierowanie działalnością Stowarzyszenia 

3) przygotowywanie okresowych planów działalności organizacyjnej 

i merytorycznej, a także planu wydatków budżetowych, 

4) powoływanie zakładów leczniczych, 

5) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

I\ 



6) s kładanie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdań 

z działalno ś ci Zarządu Stowarzyszenia, 

7) przyjmowanie i s kreślanie członków zwyczajnych i wspierających, 

8) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami, 

9) s kładanie s prawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia Walnemu Zebraniu 

Członków Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej, 

10) podejmowanie innych czynności niezbędnych w działalności Stowarzyszenia. 

2. Uchwały Zarządu podejmowane są w formie pisemnej, większością głosów, a w razie 

braku większości, w sytuacji nieobecności jednego z członków Zarządu decydujący jest 

głos Prezesa Zarządu Stowarzyszenia. 

3. Stowarzyszenie reprezentowane jest przez każdego z Członków Zarządu osobno. 

4. Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Prezesa Zarządu jednoosobowo lub przez 

dwóch Członków Zarządu działających łącznie w sprawach, których przedmiotem jest 

mienie o wartości przekraczającej 15.000 zł . 

5. Decyzje dotyczące majątku Stowarzyszenia, których przedmiotem jest mienie o wartości 

przekraczającej 30.000 zł podejmowane są w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia . 

6. Zarząd w terminach wynikających z przepisów prawa przygotowuje roczne 

sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku poprzednim. 

7. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia i członkowie Stowarzyszenia mogą wykonywać 

pracę w zakładzie leczniczym utworzonym przez Stowarzyszenie, jeżeli taka sytuacja 

wystąp i. 

8. Umowy o pracę i o świadczenie usług na rzecz zakładu leczniczego utworzonego przez 

Stowarzyszenie zawiera Prezes Stowarzyszenia. 

9. W umowach m iędzy stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim 

stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rew izyjnej wskazany w uchwale tego 

organu. 

§ 18 

1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszen ia składa się 3 lub 5 członków wybra nych przez Wa lne 

Zebran ie Członków Stow arzyszen ia. 

2. Czło nkowie Komisj i Rewizyjn ej: 



a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, 

we w spólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości 

służbowej , 

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane 

z o s karżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

§ 19 

1. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli i nadzoru z dostępem do całej 

dokumentacji Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna może żądać od Zarządu Stowarzyszenia wszelkich wyjaśnień 

niezbędnych w celu kontroli i nadzoru. 

3. Komisja Rewizyjna przedstawia ocenę sprawozdań przygotowanych przez Zarząd 

Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia . 

4. Komisja Rewizyjna składa sprawozdania z całokształtu swej działalności na Walnym 

Zebraniu Członków Stowarzyszenia. 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie 

zwrot uzasadnionych kosztów. 

Rozdział V Majątek 

§ 20 

1. Całość uzyskiwanych przez Stowarzyszenie dochodów przeznaczana jest wyłącznie 

na realizację jego celów statutowych. 

2. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, 

zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia, dotacji, 

odsetek bankowych, ofiarności publicznej i innych źródeł. 

3. Jednostki organizacyjne dla poszczególnych rodzajów działalności w zakresie lecznictwa 

tworzone są i podlegają Zarządowi Stowarzyszenia, który zgodnie z właściwymi 

przepisami prawa nadaje statut, uchwala regulaminy i inne akta prawa wewnętrznego. 

4. Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania finansowe całym swoim majątkiem. 

5. Dochody Stowarzyszenia mogą być wykorzystane na realizację celów statutowych 

\~~ 



• 

Stow arzyszenia , o ile ofiarodawcy lub organy dotujące nie zastrzegli konkretnego 

przeznaczenia . 

6. Zabronione jest 

1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia 

w stosunku do jego członków, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub 

pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie Zarządu I Komisji 

Rewizyjnej oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim , we 

wspólnym pożyciu 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 11osobami 

bliskimi", 

2) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków 

Zarządu i Komisji Rewizyjnej 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) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, 

członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz ich osób bliskich 

na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie 

bezpośrednio wynika z celu statutowego, 

4) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

Stowarzyszenia, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub pracownicy oraz ich 

osób bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach 

wyższych niż rynkowe. 

§ 21 

W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie 

woli o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania 

tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

§ 22 

1. Stowarzyszenie może nabywać majątek ruchomy i nieruchomy. 

2. Zbycie majątku nieruchomego jest dopuszczalne za zgodą Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia, podjętą w formie uchwały . 



3. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia o przeznaczeniu jego majątku decyduje Walne 

Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

4. Likwidatorem Stowarzyszenia jest Zarząd Stowarzyszenia . 

§ 23 

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Stowarzyszenia do właściwego rejestru." 
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