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STATUT 

STOWARZYSZENIA SocjoOdNowa 
 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1. 

 
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie SocjoOdNowa w dalszych 

postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla niesienia pomocy 

osobom zagrożonym niedostosowaniem społecznym, niedostosowanym społecznie, 
z ADHD, Zespołem Aspergera oraz innymi dysfunkcjami i niepełnosprawnościami, 
a także dla niesienia pomocy ogółowi społeczeństwa. 

 
§ 2. 

 
1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Radom.  
2. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska. 
3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych 

państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.  
4. Stowarzyszenie może powoływać placówki, ośrodki i inne podmioty tworzone 

w oparciu o przepisy obowiązujących aktów prawnych. 
5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji 

o podobnych celach. 
 

§ 3. 
 

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 
2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.  
3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 

Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 1393 z późn. zm.) oraz 
niniejszego statutu. 

4. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej 
członków.  

5. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 
6. Stowarzyszenie jest organizacją non-profit. 

 
§ 4. 

 
1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo. 
2. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd Stowarzyszenia. 
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ROZDZIAŁ II 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

 
§ 5. 

 
Celem działania Stowarzyszenia jest: 
1. Wszechstronne rozwijanie aktywności i wspieranie rozwoju oraz funkcjonowania 

społecznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych, pomoc ich rodzinom oraz działania w 
zakresie pomocy społecznej. 

2. Prowadzenie działalności leczniczej. 
3.  Prowadzenie działalności terapeutycznej, w tym socjoterapeutycznej 

i resocjalizacyjnej. 
4. Prowadzenie działalności informacyjnej, polegającej na propagowaniu wiedzy 

i kształtowaniu postaw zrozumienia oraz dla problemów osób zagrożonych 
niedostosowaniem społecznych i niedostosowanych społecznie. 

5. Prowadzenie działalności w zakresie rozwoju kultury, kultury fizycznej i sportu oraz 
turystyki. 

6. Prowadzenie działalności naukowej. 
7. Prowadzenie działalności oświatowej (edukacyjnej). 
8. Ochrona i promocja oraz profilaktyka zdrowia. 
9. Propagowanie idei dobroczynności. 
10. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów  

społecznych, w szczególności bezrobocia, patologii, uzależnień i ubóstwa. 
11. Współpraca z osobami i instytucjami pracującymi na rzecz dzieci i młodzieży oraz ich 

edukacja. 
12. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym reintegracja 

społeczna i zawodowa. 
13. Propagowanie rozwoju i wspieranie różnych metod terapii. 

 
§ 6. 

 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. Działalność nieodpłatną: 
1) Wydawanie materiałów reklamowych, plakatów, katalogów, fotografii. 
2) Organizację i prowadzenie kampanii reklamowych. 
3) Badanie opinii publicznej w kwestiach zagadnień społecznych oraz analizę 

statystyczną uzyskanych wyników. 
4) Prowadzenie grup wsparcia. 
5) Wypowiadanie się publicznie w sprawach związanych z celami Stowarzyszenia. 
6) Współpracę z organami administracji publicznej (państwowej i samorządowej), 

środkami masowego przekazu oraz osobami publicznymi i innymi podmiotami 
funkcjonującymi w Polsce i za granicą. 

7) Tworzenie i prowadzenie grup wolontarystycznych. 
8) Wspieranie finansowe, rzeczowe oraz dożywianie osób, w szczególności dzieci 

i ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.  
2. Działalność odpłatną: 

1) Udzielanie porad i pomocy prawnej. 



5 

 

2) Inspirowanie i organizowanie przedsięwzięć i imprez o charakterze kulturalnym, 
sportowym, rekreacyjnym i krajoznawczym integrujących społecznie dzieci, 
młodzież i dorosłych. 

3) Organizowanie: konkursów, wystaw, aukcji, loterii (w tym fantowych), gier. 
4) Organizowanie wypoczynku oraz wymiany (w tym międzynarodowej) dla dzieci 

i ich rodzin. 
5) Propagowanie i organizowanie konferencji, zjazdów naukowych, spotkań, 

warsztatów oraz kursów szkoleniowych dla wszystkich osób zainteresowanych 
pomocą w realizacji celów statutowych. 

6) Tworzenie i prowadzenie różnego rodzaju placówek (w tym placówek 
oświatowych) i ośrodków, takich jak: poradnie, szkoły, młodzieżowe ośrodki 
socjoterapii i placówki wsparcia dziennego, świetlice i biblioteki. 

7) Prowadzenie studiów podyplomowych na podstawie umów o współpracy  
ze szkołami wyższymi. 

 
§7. 

 
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w kraju oraz za granicą 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
2. Działalność gospodarcza stowarzyszenia ma charakter działalności dodatkowej wobec 

działalności pożytku publicznego. 
3. Nadwyżka przychodów nad kosztami wynikająca z prowadzenia przez Stowarzyszenie 

działalności gospodarczej przeznaczana jest na działalność pożytku publicznego. 
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących 

realizacji swoich celów statutowych. 
5. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia może być również prowadzona poprzez 

uczestnictwo w spółkach prawa handlowego. 
6. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w formie organizacyjnie 

wyodrębnionej. 
7. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia mogą być: 

1) Autobusowe przewozy szkolne i pracownicze- 49.39.Z. 
2) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach 81.10.Z. 

 
§8. 

 
1. Działalność odpłatna może być prowadzona jako działalność nieodpłatna. Zarząd 

Stowarzyszenia podejmuje uchwałę w przedmiocie zwolnienia z opłat uczestników. 
2. Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań 

należących do celów statutowych organizacji. 
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ROZDZIAŁ  III 
 

CZŁONKOWIE.  PRAWA I OBOWIĄZKI 
 

§9. 
 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może 
być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

2. Stowarzyszenie posiada członków:  
1) Wspierających. 
2) Zwyczajnych.  
3) Honorowych.  

3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca swoją 
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną na rzecz Stowarzyszenia z tym,  
że osoba prawna działa wyłącznie przez swojego przedstawiciela.  

4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie 
uchwały Zarządu. 

5. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która: 
1) Złoży deklarację członkowską na piśmie. 
2) Przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia. 

6. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie 
uchwały Zarządu Stowarzyszenia. 

7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła 
wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 

8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na wniosek  
10 członków Stowarzyszenia. 

 
§10. 

 
1. Członkowie zwyczajni mają prawo: 

1) Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia. 
2) Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia. 
3) Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez 

Stowarzyszenie. 
4) Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia. 

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 
1) Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów. 
2) Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 
3) Regularnego opłacania składek. 

 
§11. 

 
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa 

wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach 
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 
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§12. 

 
1. Utrata członkostwa następuje na skutek: 

1) Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu. 
2) Wykluczenia przez Zarząd: 

a) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, 
b) z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia, 
c) z powodu niepłacenia składek za okres pół roku, 
d) z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia, 
e) na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia, 
f) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu. 

3) Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne. 
2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub 

pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie w terminie 14 
dni od daty otrzymania powiadomienia do Walnego Zebrania Członków. Uchwała 
Walnego Zebrania  Członków jest ostateczna. 

 
 

ROZDZIAŁ  IV 

WŁADZE STOWARZYSZENA 
 

§13. 
 

1. Władzami Stowarzyszenia są:  
1) Walne Zebranie Członków lub Delegatów. 
2) Zarząd Stowarzyszenia. 
3) Komisja Rewizyjna. 

 
§14. 

 
1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat. 
2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym zwykłą większością 

głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów przy obecności co najmniej 
połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania /kworum/  
z zastrzeżeniem. 

 
§15. 

 
1. W przypadku, gdy liczba członków zwyczajnych przekracza 100 osób wówczas Walne 

Zebranie Członków zastępowane jest Walnym Zgromadzeniem Delegatów. 
2. Delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów wybierani są z zachowaniem proporcji, 

że na każdą rozpoczętą liczbę 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia przypada 
1 delegat. 

3. Delegaci wybierani są przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia  
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4. Wybór Delegatów następuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy 
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania 
/quorum/. 
 

§16. 
 

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków lub Walnego Zgromadzenia Delegatów 
następują w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co 
najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania /kworum/. 

2. W razie braku wymaganego kworum uchwały Walnego Zebrania Członków lub 
Walnego Zgromadzenia Delegatów zapadają w drugim terminie w głosowaniu 
jawnym zwykłą większością głosów obecnych członków uprawnionych do głosowania. 

3. Na wniosek 10 członków Stowarzyszenia przeprowadza się głosowanie tajne mimo 
braku w danej sprawie zastrzeżeń statutowych. 
 

§17. 
 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może mieć 
charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.  

2. Do udziału w Walnym Zebraniu Członków uprawnieni są wszyscy członkowie 
Stowarzyszenia oraz osoby zaproszone. 

3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:  
1) Uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia.  
2) Ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji.  
3) Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. 
4) Wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia. 
5) Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.  
6) Podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych przez Zarząd. 
7) Podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji lub 

spółek.  
8) Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego 

majątku. 
9) Podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego 

Zebrania Członków.  
4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz na rok. 
5. O terminach i porządku obrad Walnego Zebrania Członków członkowie powinni być 

powiadomieni za potwierdzeniem pisemnym co najmniej na 7 dni przed terminem 
Walnego Zebrania Członków. W powiadomieniu ustala się również drugi termin. 

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia w każdym 
czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

7. Zarząd ma obowiązek zwołać Walne Zebranie Członków w następujących 
przypadkach:  

1) Na żądanie Komisji Rewizyjnej. 
2) Na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków. 

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane na żądanie Komisji Rewizyjnej lub 
członków Stowarzyszenia powinno odbyć się nie później niż w terminie 14 dni od 
daty zgłoszenia żądania.  

9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało 
zwołane.  
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10. Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad Nadzwyczajne Walne Zebranie 
Członków może obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez 
2/3 zebranych.  

 
§18. 

 
1. Zarząd jest powoływany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie 

z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 
2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 7 członków, w tym prezesa oraz dwóch 

wiceprezesów.  
3. Wiceprezes może pełnić funkcję sekretarza i skarbnika. 
4. Prezesa oraz wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków. 
5. Członkowie zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
6. W razie śmierci członka Zarządu - mandat wygasa.  
7. Zarząd w ciągu trzech miesięcy musi powołać do swego grona nowego członka 

Zarządu wybranego w wyniku wyborów uzupełniających na Walnym Zebraniu 
Członków. 

8. W przypadku rezygnacji prezesa musi on złożyć pisemną rezygnację. 
9. Zarząd jest odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów 

i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków. 
10. Do zakresu działania Zarządu należy: 

1) Zwoływanie Walnych Zebrań Członków.  
2) Opracowywanie planów i programów działalności Stowarzyszenia oraz 

przedstawianie ich Walnemu Zebraniu Członków do zatwierdzenia. 
3) Realizowanie uchwał Walnego Zebraniu Członków. 
4) Podejmowanie uchwał o przyjęciu, skreśleniu lub wykluczeniu członków 

zwyczajnych i wspierających.  
5) Składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków. 
6) Utrzymywanie kontaktu ze środkami masowego przekazu. 
7) Ustalanie wysokości składek i w uzasadnionych przypadkach ich zmiana. 
8) Podejmowanie decyzji w sprawie okresowego zwolnienia z obowiązku opłacania 

składek członkowskich w przypadkach uzasadnionych trudną sytuacją 
wnioskodawcy. 

9) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia. 
10) Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia majątku 

nieruchomego lub ruchomego Stowarzyszenia. 
11) Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak 

niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes.  
 

§19. 
 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków wybieranych przez Walne Zebranie 
Członków. 

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego  
i wiceprzewodniczącego.  

3. W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, jego śmierci, wykluczenia ze 
Stowarzyszenia, - mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa. W przypadku 
niemożności pełnienia funkcji przez okres ponad 2 miesięcy mandat zostaje 
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zawieszony. Skład osobowy Komisji Rewizyjnej w takim przypadku jest uzupełniany 
spośród kandydatów zgłoszonych do Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu 
Członków, według kolejności uzyskanych głosów. W tym trybie można powołać nie 
więcej niż połowę składu organu. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach 
Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, 
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

6. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 
Stowarzyszenia. 

7. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  
1) Kontrolowanie działalności Zarządu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki 

finansowej. 
2) Przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków. 
3) Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków.  
4) Składanie wniosków o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.  
5) Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz 

zebrania Zarządu. 
8. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków władz Stowarzyszenia oraz 

członków Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących 
kontrolowanych spraw. 

 

 

ROZDZIAŁ  V 

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA 

 
§20. 

 
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:  

1) Składki członkowskie.  
2) Darowizny, zapisy i spadki. 
3) Dochody z działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie. 
4) Dochody z ofiarności publicznej. 
5) Dotacje i subwencje. 
6) Dochody z majątku Stowarzyszenia. 
7) Odsetki i dochody z kapitału. 
8) Dochody z działalności gospodarczej. 

2. Środki pieniężne wpłacane są na konto Stowarzyszenia i na nim są przechowywane. 
3. Skarbnik może posiadać pogotowie kasowe w wysokości ustalonej przez Zarząd.  
 

§21. 
 

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
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2. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, składają dwaj 
członkowie Zarządu działający łącznie. 

3. W sprawach dotyczących zatrudniania oraz w sprawach niezwiązanych z zaciąganiem 
zobowiązań majątkowych powyżej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) 
– oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia może składać jednoosobowo Prezes 
Zarządu. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 
50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) oświadczenia woli w imieniu 
Stowarzyszenia składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. 

4. W sprawie zatrudnienia w Stowarzyszeniu członków zarządu, w tym Prezesa Zarządu, 
oświadczenie woli w przedmiotowej kwestii składa jednoosobowo członek Komisji 
Rewizyjnej. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§22. 

 
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia 

podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – 2/3, przy 
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.  

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków 
określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku 
Stowarzyszenia. 

 
§23. 

 
1. Osobom wchodzącym w skład poszczególnych organów Stowarzyszenia przysługuje 

prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków, poniesionych w związku 
z wykonywaniem zadań statutowych. 

2. W Stowarzyszeniu zabrania się: 
1) Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji 

w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, 
z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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 „osobami bliskimi”. 

2) Przekazywania majątku organizacji 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 



12 

 

trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu 
organizacji. 

4) Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na 
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 
rynkowe.  

  
 §24. 

 
Przynależność do Stowarzyszenia nie stoi na przeszkodzie członkostwu w innych 
organizacjach i stowarzyszeniach. 
 

§25. 
 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia. 
 

§26. 
 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy 
ustawy Prawo o Stowarzyszeniach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


