STATUT
STOWARZYSZENIA RODZICÓW DZIECI
Z WRODZONĄ PRZEPUKLINĄ PRZEPONOWĄ
I INNYMI WADAMI WRODZONYMI ORAZ ICH RODZIN
„ZUZIK”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Wrodzoną Przepukliną Przeponową i Innymi Wadami
Wrodzonymi oraz Ich Rodzin „ZUZIK”, zwane dalej Stowarzyszeniem „ZUZIK”, działa na
podstawie:
a. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
b. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
c. oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie „ZUZIK”.
§2
Siedzibą Stowarzyszenia „ZUZIK” jest miasto Kołobrzeg .
§3
1. Terenem działania Stowarzyszenia „ZUZIK” jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie „ZUZIK” może prowadzić działania poza
granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§4
Stowarzyszenie „ZUZIK” posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
§5
Stowarzyszenie „ZUZIK” współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na
zasadach pełnej autonomii.
§6
Stowarzyszenie „ZUZIK” może używać pieczęci, odznak i sztandaru zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.

§7
Stowarzyszenie „ZUZIK” opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
swoich działań może zatrudniać pracowników .
Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
§8
Celem Stowarzyszenia „ZUZIK” jest działalność w zakresie:
1. Dobroczynności i działalności charytatywnej.
2. Ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
3. Rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego.
4. Promocji i organizacji wolontariatu.
5. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
6. Innych form wsparcia dla członków Stowarzyszenia.
§9
1. Stowarzyszenie „ZUZIK” realizuje swoje cele prowadząc nieodpłatną i odpłatną działalność
pożytku publicznego.
2. Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego Stowarzyszenia „ZUZIK” jest:
a. Działalność związana z organizacją konferencji, targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
b. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowane, szkolenia, seminaria
w zakresie promocji i ochrony zdrowia dla pracowników, członków Stowarzyszenia,
wolontariuszy i innych zainteresowanych osób (PKD 85.59.B),
c. Prowadzenie działalności mającej na celu promocję i ochronę zdrowia dzieci z wadami
wrodzonymi poprzez współpracę z ośrodkami medycznymi w kraju i za granicą,
popularyzowanie zdobytej wiedzy na temat tych wad, osiągnięć Stowarzyszenia oraz
organizowanie i finansowanie forum umożliwiającego zapoznanie się z osiągnięciami
naukowymi w leczeniu (PKD 85.59 Z),
d. Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego (w tym
leczniczego, rehabilitacyjnego itp.) oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia
oraz inne formy finansowania leczenia, zarówno na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i za
granicą (PKD 86.90.E),
e. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowaną
(działalność w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia) ( PKD 86.90 E),
f. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej nie sklasyfikowana, pomoc dla
dzieci z wadami wrodzonymi i ich rodzin w okresie prenatalnym i po urodzeniu, pomoc
rzeczowa, finansowa, inna ( PKD 88.99.Z ),
g. Prowadzenie stałej działalności informacyjnej, doradczej i profilaktycznej w zakresie realizacji
celów statutowych Stowarzyszenia „ZUZIK” (PKD 94.99.Z),
h. Niesienie pomocy psychologicznej i terapeutycznej. (PKD 94.99.Z),

i. Gromadzenie funduszy na realizację zadań statutowych, pozyskiwanie środków ze źródeł
krajowych i zagranicznych, uczestnictwo w projektach, zamówieniach publicznych,
programach unijnych i innych, w tym zagranicznych. (PKD 94.99.Z),
j. Współprace z lekarzami oraz innymi instytucjami na terenie kraju i zagranicy (PKD 94.99.Z),
k. Organizacja kampanii społecznych, koncertów , występów, wystaw (PKD 94.99.Z),
l. Reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych wobec władz publicznych (PKD 94.99.Z),
m. Niesienie pomocy moralnej, materialnej i prawnej osobom niepełnosprawnym (PKD 94.99.Z),
n. Organizowanie wypoczynku wakacyjnego i imprez sportowo – rekreacyjno -integracyjnych
(PKD 94 99 Z),
o. Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD 94.99Z),
p. Organizacja pomocy w zakresie finansowania transportu ,w tym medycznego (PKD 94.99.Z),
q. Organizacja pomocy w zakresie finansowania rehabilitacji oraz zakupu sprzętu i leków
(PKD 94.99.Z),
r. Promocja i organizacja wolontariatu (PKD 94.99.Z),
s. Współpraca, pomoc i wspieranie, również finansowe innych instytucji i organizacji
działających w celach zbieżnych z celami Stowarzyszenia (PKD 94.99.Z),
t. Inicjowanie i prowadzenie grup spotkaniowych, grup wsparcia, grup terapeutycznych oraz
innych form oddziaływań psychospołecznych i rehabilitacyjnych dla dzieci z wadami
wrodzonymi i ich rodzin. (PKD 94.99.Z),
u. Podejmowanie wszelkich innych dozwolonych prawem działań służących realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia (PKD 94.99.Z).
3. Działalnością odpłatną pożytku publicznego Stowarzyszenia „ZUZIK” jest:
a. Działalność związana z organizacją konferencji, targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
b. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowane, szkolenia, seminaria
w zakresie promocji i ochrony zdrowia dla pracowników, członków Stowarzyszenia,
wolontariuszy i innych zainteresowanych osób (PKD 85.59.B),
c. Prowadzenie działalności mającej na celu promocję i ochronę zdrowia dzieci z wadami
wrodzonymi poprzez współpracę z ośrodkami medycznymi w kraju i zagranicą,
popularyzowanie zdobytej wiedzy na temat tych wad, osiągnięć Stowarzyszenia oraz
organizowanie i finansowanie forum umożliwiającego zapoznanie się z osiągnięciami
naukowymi w leczeniu (PKD 85.59 Z),
d. Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego (w tym
leczniczego, rehabilitacyjnego itp.) oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia
oraz inne formy finansowania leczenia, zarówno na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i za
granicą (PKD 86.90.E),
e. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowaną
(działalność w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia) ( PKD 86.90 E).
f. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej nie sklasyfikowana, pomoc dla
dzieci z wadami wrodzonymi i ich rodzin w okresie prenatalnym i po urodzeniu, pomoc
rzeczowa, finansowa, inna ( PKD 88.99.Z ),
g. Prowadzenie stałej działalności informacyjnej, doradczej i profilaktycznej w zakresie realizacji
celów Stowarzyszenia. (PKD 94.99.Z),
h. Niesienie pomocy psychologicznej i terapeutycznej. (PKD 94.99.Z),

i. Gromadzenie funduszy na realizację zadań statutowych, pozyskiwanie środków ze źródeł
krajowych i zagranicznych, uczestnictwo w projektach, zamówieniach publicznych,
programach unijnych i innych, w tym zagranicznych (PKD 94.99.Z),
j. Współprace z lekarzami oraz innymi instytucjami na terenie kraju i zagranicy (PKD 94.99.Z),
k. Organizacja kampanii społecznych, koncertów, występów, wystaw (PKD 94.99.Z),
l. Reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych wobec władz publicznych (PKD 94.99.Z),
m. Niesienie pomocy moralnej, materialnej i prawnej osobom niepełnosprawnym (PKD 94.99.Z),
n. Organizowanie wypoczynku wakacyjnego i imprez sportowo – rekreacyjno -integracyjnych
(PKD 94 99 Z),
o. Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD 94.99Z),
p. Organizacja pomocy w zakresie finansowania transportu ,w tym medycznego (PKD 94.99.Z).
q. Organizacja pomocy w zakresie finansowanie rehabilitacji oraz zakupu sprzętu i leków
(PKD 94.99.Z),
r. Współpraca, pomoc i wspieranie, również finansowe innych instytucji i organizacji
działających w celach zbieżnych z celami Stowarzyszenia (PKD 94.99.Z),
s. Inicjowanie i prowadzenie grup spotkaniowych, grup wsparcia, grup terapeutycznych oraz
innych form oddziaływań psychospołecznych i rehabilitacyjnych dla dzieci z wadami
wrodzonymi i ich rodzin (PKD 94.99.Z),
t. Podejmowanie wszelkich innych dozwolonych prawem działań służących realizacji celów
statutowych (PKD 94.99.Z).
4. W celu wspierania działalności statutowej, Stowarzyszenie „ZUZIK” może prowadzić działalność
gospodarczą na zasadach określonych w Rozdziale III niniejszego statutu.
Rozdział III
Działalność gospodarcza
§ 10
1.

Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia „ZUZIK” może być prowadzenie
działalności w następującym zakresie:
a. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
(PKD 47.19. Z),
b. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
c. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z),
d. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
(PKD 47.91.Z),
e. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
(PKD 47.99.Z),
f. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD 63.99.Z),
g. Świadczenie usług reklamowych dla podmiotów zewnętrznych (PKD 73.11),
h. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
(PKD 73.12.C ),

i.

2.

3.

4.
5.

Pozostała działalność wydawnicza, wydawanie broszur i innych publikacji w zakresie promocji
i ochrony zdrowia oraz promocji i rozwoju wolontariatu ( PKD 58.19.Z),
j. Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
(PKD 77.29Z),
k. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),
l. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana. (PKD 82.99.Z),
m. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z),
Działalność gospodarcza jest działalnością dodatkową w stosunku do działalności statutowej. Cały
dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie „ZUZIK” przeznaczany jest
na cele statutowe Stowarzyszenia.
Działalność gospodarcza wymieniona w Rozdziale III jest wyodrębniona rachunkowo od innych
form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników zgodnie z
przepisami o rachunkowości oraz może być prowadzona tylko w rozmiarach służących realizacji
celów statutowych.
Stowarzyszenie „ZUZIK” może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez
wyodrębnione organizacyjne zakłady zgodnie z obowiązującymi ogólnie przepisami prawa.
O rozpoczęciu lub zaprzestaniu, a także o rodzaju i formach prowadzenia działalności
gospodarczej decyduje Zarząd.
Rozdział IV
Członkowie Stowarzyszenia
§ 11

Członkowie Stowarzyszenia „ZUZIK” dzielą się na:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
§ 12
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia „ZUZIK” może być każda osoba fizyczna, która złoży
pisemną deklarację i rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch
miesięcy od daty złożenia deklaracji.
§ 13
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie „ZUZIK” może zostać osoba fizyczna i prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu
podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 14
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia „ZUZIK” może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu
albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.
§ 15
Członkowie zwyczajni mają:
a. prawo do czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia „ZUZIK”,
b. prawo wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności władz Stowarzyszenia
„ZUZIK”,
c. prawo do korzystania z pomocy Stowarzyszenia w ramach określonych w statucie,
d. prawo udziału w spotkaniach, imprezach i szkoleniach organizowanych przez władze
Stowarzyszenia „ZUZIK”,
e. prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków, w razie skreślenia z listy członków oraz
innych decyzji Zarządu.
§ 16
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia „ZUZIK” i w realizacji jego celów,
b. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,
c. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
d. regularnego opłacania składek członkowskich,
e. dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
§ 17
1.

2.
3.

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego,
mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia „ZUZIK”,
poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia „ZUZIK”.
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 18

1.

Członkostwo w Stowarzyszeniu „ZUZIK” ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu
w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia rezygnacji,
b. wykluczenia przez Zarząd:
 z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych
zobowiązań, przez okres przekraczający 1 rok,

 z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał
władz Stowarzyszenia,
 ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu „ZUZIK” przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej
uchwały i wniosku. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
Rozdział V
Władze Stowarzyszenia
§ 19
Władzami Stowarzyszenia „ZUZIK” są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
§ 20
1. Władze Stowarzyszenia „ZUZIK”: Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie
Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej sześciu
członków uprawnionych do głosowania. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu
głosowania tajnego.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia „ZUZIK” ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie
organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu
organu.
§ 21
1. Uchwały Walnego Zebranie Członków Stowarzyszenia „ZUZIK” zapadają w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej sześciu członków uprawnionych do
głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków
chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Walne Zebranie może zdecydować o
przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia „ZUZIK” zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „ZUZIK” zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów.

§ 22
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia „ZUZIK” trwa 5 lat.
Walne Zebranie Członków
§ 23
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia „ZUZIK” jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako
sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków drogą mailową 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. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 30 dni od daty zgłoszenia
wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
7. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania, którym może być Prezes Zarządu
lub jeden z członków Stowarzyszenia.
8. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego
Walnego Zebrania.
§ 24
Do
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

kompetencji Walnego Zebrania należy:
uchwalanie statutu i zmian w statucie Stowarzyszenia „ZUZIK”,
ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia „ZUZIK” na okres kadencji,
rozpatrywanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
ustalanie liczby członków władz w granicach przewidzianych statutem,
wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia „ZUZIK”,
udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie regulaminów oraz doraźnych komisji w razie ich powołania,
rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia „ZUZIK”,
podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych przez Zarząd,
podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji lub spółek,
podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia „ZUZIK” i przeznaczeniu jego majątku,
podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Członków.

Zarząd
§ 25
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia „ZUZIK” zgodnie z
uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się Prezesa,
Sekretarza i Skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenia mogą odbywać się na spotkaniach, za pomocą Skype lub telekonferencji. Posiedzenia
Zarządu zwołuje Prezes.
4. Prezes kieruje pracami Zarządu i reprezentuje go na zewnątrz.
5. W sprawach nie cierpiących zwłoki, a nie zastrzeżonych do właściwości władz statutowych
Stowarzyszenia – Prezes może podejmować stosowne decyzje.
6. Szczegółowe zasady i tryb działalności Zarządu określa regulamin.
§ 26
Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia „ZUZIK”,
b. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia „ZUZIK”,
g. zwoływanie Walnego Zebrania,
h. ustalanie wysokości składek członkowskich.
i. uchwalanie regulaminów Stowarzyszenia „ZUZIK”
§ 26a
Członkowie Zarządu nie mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z
pełnioną funkcją
Komisja Rewizyjna
§ 27
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Komisja
Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
2. W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, jego śmierci, wykluczenia ze Stowarzyszenia,
niemożności pełnienia funkcji przez okres ponad 6-ciu miesięcy – mandat członka Komisji
wygasa. Skład osobowy Komisji Rewizyjnej w takim przypadku jest uzupełniany spośród
kandydatów zgłoszonych do Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków, według
kolejności uzyskanych głosów.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia
„ZUZIK”.
4. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:
a. nadzorowanie i kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym
uwzględnieniem gospodarki finansowej,
b. przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
c. wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
d. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
e. reprezentowanie Stowarzyszenia w sprawach umów pomiędzy Stowarzyszeniem a członkami
Zarządu.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków władz Stowarzyszenia „ZUZIK” oraz członków
Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku.
Posiedzenia mogą odbywać się na spotkaniach, za pomocą Skype lub telekonferencji. Posiedzenia
Komisji zwołuje przewodniczący lub zastępca przewodniczącego.
7. Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin.
8. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być spokrewnieni lub spowinowaceni z członkami
Zarządu oraz pozostawać z nimi w stosunku pracy. Osoby wybrane do Komisji Rewizyjnej nie
mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne.
Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa.
§ 28
1. Źródłami majątku Stowarzyszenia „ZUZIK” są:
a. składki członkowskie,
b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
dochody z majątku Stowarzyszenia „ZUZIK” i inne wpływy,
c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty.
2. Stowarzyszenie „ZUZIK” prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Na podstawie uchwały Zarządu, Stowarzyszenie „ZUZIK” może podjąć działalność gospodarczą, z
której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
4. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci
członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu czterech
tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek
określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.
5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
§ 29
Sposób reprezentacji
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia „ZUZIK”, w tym w sprawach majątkowych,
uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

§ 30
Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osobom 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 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.
3. Wykorzystywania 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.
4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 31
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia „ZUZIK” podejmuje Walne Zebranie Członków
bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej 6 członków uprawnionych do
głosowania.
§ 32
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia „ZUZIK” podejmuje Walne Zebranie Członków
kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia „ZUZIK”, Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy prawa o
stowarzyszeniach.
Statut zmieniono uchwałą Nr 7/2018 z dnia 23 września 2018r.
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