Statut Stowarzyszenia:
Mediacyjno – Edukacyjno – Familiologiczne PROSPECTUS
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Mediacyjno – Edukacyjno –
Familiologiczne PROSPECTUS zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie
przepisów prawa polskiego w tym ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach z poz. zm. oraz niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie jest apolityczne i nie jest związana z żadnym wyznaniem religijnym.
§2
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

1.
2.
3.
4.
5.

§3
Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Rzeszów.
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Miasta Rzeszowa, woj.
podkarpackiego, Rzeczypospolitej Polskiej, Europy i świata.
Stowarzyszenie może tworzyć oddziały i biura, w kraju i za granicą.
Organem uprawnionym do tworzenia wyżej wymienionych oddziałów i biur jest Zarząd
Stowarzyszenia, który podejmuje tą decyzję w drodze uchwały.
Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność przez czas nieograniczony.
§4
1. Stowarzyszenie może być członkiem polskich i międzynarodowych organizacji
o takim samym lub podobnym profilu działania.
2. Dla właściwego realizowania celów Stowarzyszenia może realizować zadania
we współpracy z innymi podmiotami.

§5
1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
2. Prawo do używania nazwy i symbolu graficznego jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie
Stowarzyszeniu.
§6
1. Działalność statutowa Stowarzyszenia może być prowadzona jako nieodpłatna
i odpłatna działalność w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku
publicznego.
2. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu
umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu
przepisów dotyczących rachunkowości.

Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA
§7
Celami Stowarzyszenia są:
a) Wspieranie rodzin i tworzenie oraz wspieranie funkcjonowania systemu pieczy
zastępczej w pełnieniu ich podstawowych funkcji;
b) działalność na rzecz wspierania i rozwoju edukacji, wychowania, opieki, mediacji,
familiologii oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz
promowania aktywnego i zdrowego stylu życia;
c) wspieranie prawidłowego rozwoju, promowanie zdrowia i zdrowego i aktywnego
stylu życia, działalność prorodzinna, wyrównywanie szans rozwojowych;
d) obrona praw różnych grup społecznych oraz praw osób indywidualnych;
e) rozpoznawanie potrzeb indywidualnych i społecznych, diagnozowanie, wdrażanie
działań naprawczych i korygujących, ich monitoring i ewaluacja;
f) rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych oraz wychowawczych wśród
różnych grup społecznych;
g) działalność w zakresie konsultacji, poradnictwa, doskonalenia i kwalifikacji
zawodowych, preorientacji zawodowej;
h) działalność diagnostyczna, edukacyjno – wychowawcza na rzecz aktywizacji dzieci
i młodzieży oraz społeczności lokalnych;
i) współpraca ze społecznością lokalną, organizacjami pozarządowymi, sektorem
publicznym i biznesem w zakresie rozwiązywania problemów społecznych
i wspierania rodziny;
j) podejmowanie działalności charytatywnej i opiekuńczej;
k) rozwiązywanie problemów związanych z bezrobociem, wykluczeniem
i marginalizacją społeczną, kobiet i mężczyzn w powiązaniu z rynkiem pracy
i wspieraniem rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów miejskich i wiejskich;
l) tworzenie korzystnych warunków do rozwoju z uwzględnieniem potrzeb grup:
dzieci, młodzieży i dorosłych, osób niepełnosprawnych oraz organizacji
i podmiotów prowadzących działalność w obszarze, pedagogiki, mediacji,
profilaktyki, edukacji, psychoedukacji, kultury, zdrowia, turystyki, sportu
i rekreacji;
m) podnoszenie wiedzy i umiejętności psychospołecznych, psychoedukacyjnych
i profilaktycznych; mediacyjnych;
n) pomoc społeczna - w obszarze rodziny i osób w trudnej sytuacji życiowej w tym
ofiar katastrof i klęsk żywiołowych, pokrzywdzonym dzieciom i młodzieży, osób
doznających przemocy;
o) wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziała nie ich wykluczeniu
społecznemu;
p) promocja i organizacja wolontariatu szczególnie w sprawach pomocy rodzinom
potrzebującym wsparcia;
q) działalność informacyjno- medialna w sprawach edukacyjnych, mediacyjnych
i prorodzinnych;

r) profilaktyka przemocy, uzależnień i patologii społecznych oraz ryzykownych
zachowań;
s) działalność na rzecz osób starszych;
t) działalność badawcza, naukowa i wydawnicza ww. zakresach.
§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działania zarówno w ramach nieodpłatnej
jak i odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego poprzez:
1) promowanie i wspieranie działań i inicjatyw pozarządowych;
2) organizowanie szkoleń dla wolontariuszy i kandydatów na wolontariuszy,
członków organizacji pozarządowych i osób pragnących wspierać rodziny
i rozwiązywać problemy społeczne;
3) organizowanie szkoleń, kursów, praktyk i staży dla pracowników sektora
edukacji (oświaty), pomocy społecznej oraz innych podmiotów działających
w obszarze i na rzecz rodziny, profilaktyki, edukacji i wychowania
4) organizowanie szkoleń dla innych instytucji i podmiotów działających na
rzecz rodziny, prowadzenie prac naukowo-badawczych służących rozwojowi
familiologii, różnych grup zawodowych oraz społeczności lokalnych;
5) organizowanie oraz udział w przygotowywaniu wykładów, seminariów,
spotkań, konferencji, szkoleń;
6) prowadzenie szkoleń, organizowanie badań i tworzenie programów
w zakresie obrony praw człowieka i obywatela;
7) prowadzenie szkoleń, kampanii oraz zajęć dla dzieci i młodzieży, tworzenie
programów w zakresie profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych;
8) organizowanie szkoleń, sesji i programów edukacyjnych podnoszących
świadomość społeczną;
9) prowadzenie szkoleń, warsztatów i treningów w zakresie przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym;
10) prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu edukacji i wychowania oraz
promowania zdrowego stylu życia skierowanych do dzieci i młodzieży oraz
do osób i instytucji mających wpływ na działania w powyższym zakresie,
11) prowadzenie psychoterapii, socjoterapii, obozów, grup wsparcia dla osób
uzależnionych i rodzin dotkniętych problemami uzależnienia
i współuzależnienia;
12) prowadzenie szkoleń, terapii i innych działań na rzecz rehabilitacji osób
niepełnosprawnych, w tym osób uzależnionych i ich rodzin;
13) prowadzenie szkoleń i warsztatów rozwijających kompetencje rodzicielskie ;
14) prowadzenie szkoleń, warsztatów i treningów mających na celu rozwijanie
kompetencji kluczowych wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób
niepełnosprawnych i podmiotów prowadzących działalność w tym obszarze;
15) prowadzenie prac naukowo-badawczych służących podniesieniu
skuteczności oddziaływań profilaktycznych, edukacyjnych i szkoleniowych;
16) prowadzenie pośrednictwa, konsultacji, szkoleń i doradztwa dla różnych
grup zawodowych, w tym pracowników oświaty, pomocy społecznej,

organizacji pozarządowych i wolontariuszy;
17) wspieranie i organizacja inicjatyw na rzecz rodziny i rodzin wychowujących
dzieci z niepełnosprawnością;
18) wspieranie i organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej
(w szkołach, placówkach oświatowych, opiekuńczo – wychowawczych,
itp.);
19) publikowanie materiałów informacyjnych; biuletynów, książek, broszur,
ulotek, itp.;
20) współpracę z organizacjami pozarządowymi, firmami i instytucjami, a także
organami administracji państwowej i samorządowej wspierającymi rodzinę
21) wspieranie działań prorodzinnych;
22) organizowanie działań służących podejmowaniu zdrowego i aktywnego stylu
życia oraz rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży;
23) konsultacje dla podmiotów gospodarczych, instytucji samorządowych, szkół
itp.;
24) tworzenie programów przeciwdziałania bezrobociu, tworzenie programów
aktywizacji społecznej i zawodowej;
25) promowanie idei i wspieranie inicjatyw na rzecz obrony praw różnych grup
społecznych oraz praw osób indywidualnych;
26) działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
27) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen
w kraju i za granicą;
28) promowanie optymalnych i innowacyjnych rozwiązań, wprowadzanie
i utrwalanie dobrych praktyk i standardów działań w zakresie edukacji,
wychowania, mediacji, profilaktyki oraz usług społecznych i gospodarczych;
29) tworzenie i realizowanie innowacyjnych programów edukacyjnych,
wychowawczych, profilaktycznych, mediacyjnych i familiologicznych;
30) prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej i profilaktycznej,
w tym służące zapobieganiu patologiom społecznym oraz promującej
zdrowie i zdrowy styl życia, skierowanej zarówno do dzieci, młodzieży
i dorosłych, jak też do osób i instytucji mających wpływ na działania w tym
zakresie;
31) propagowanie idei tolerancji i demokracji oraz likwidowanie uprzedzeń
narodowościowych i rasowych ze szczególnym uwzględnieniem ludzi
młodych, poprzez prowadzenie szkoleń, konferencji, spotkań, itp.;
32) organizowanie i wspieranie funkcjonowania systemu pieczy zastępczej,
placówek i ośrodków specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży;
33) organizowanie pomocy psychologicznej, szkoleń, treningów i terapii dla
osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin
34) prowadzenie działań z zakresu doskonalenia kadr pomocy społecznej;
35) prowadzenie szkoleń, terapii, punktów konsultacyjnych, grup wsparcia,
treningów mających na celu wspieranie prawidłowego funkcjonowania
rodzin oraz systemu pieczy zastępczej;
36) organizowanie inicjatyw w celu upowszechniania kultury fizycznej,

wspierające ochronę zdrowia oraz aktywne formy spędzania czasu wolnego
i wypoczynku;
37) prowadzenie działalności wydawniczej;
38) prowadzenie badań naukowych;
39) organizowanie warsztatów, szkoleń i konferencji naukowych;
40) opracowywanie, administrowanie i zarządzanie programami lub projektami
innych organizacji, instytucji oraz zespołów profesjonalistów i grup
nieformalnych;
41) udzielanie wsparcia technicznego, szkoleniowego, informacyjnego dla
innych organizacji pozarządowych w zakresie realizowania w/w zadań;
42) realizacja innych działań realizujących cele statutowe.
§9
Dla podniesienia poziomu prowadzonych działań Stowarzyszenie może powoływać sekcje
jako funkcjonalnie i organizacyjnie wyspecjalizowane jednostki zajmujące się konkretną
dziedziną działań Stowarzyszenia.
§ 10
Sekcje nie posiadają odrębnej osobowości prawnej i działają jedynie w ramach
Stowarzyszenia, mogą jednak posługiwać się nazwą własną obok nazwy Stowarzyszenia.
§ 11
1. Sekcją kieruje przewodniczący.
2. Sekcję oraz jej przewodniczącego, na wniosek członków Stowarzyszenia powołuje
Zarząd.

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 12
1. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym stowarzyszenia.
§ 13
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Zwyczajnych.
2. Wspierających.
3. Honorowych.
§ 14
1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski oraz
cudzoziemiec który:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

b)
c)
d)
e)
f)

korzysta z pełni praw publicznych,
utożsamia się z celami statutowymi Stowarzyszenia,
deklaruje chęć ich realizacji,
złożył deklarację członkowską,
przedstawił rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

2. Decyzję w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
Nowo przyjęty członek opłaca składki za rok w którym został przyjęty.
§ 15
Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:
1. Aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia oraz przyczyniać się do realizacji jego
celów.
2. Przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie w terminie do dnia 30 marca
każdego roku.
§ 16
Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
2. Brać udział z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu oraz w innych zebraniach
i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
3. Korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.
§ 17
Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w przypadku:
1. Dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia.
2. Śmierci lub utraty osobowości prawnej.
3. Pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych.
4. Skreślenia uchwałą Zarządu z powodu zalegania z opłatą składki rocznej dłużej niż 6
miesięcy.
5. Wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu z powodu:
a) naruszania zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał lub regulaminów,
a w szczególności nie uczestniczenia w działaniach Stowarzyszenia przez okres
dłuższy niż jeden rok,
b) działania na szkodę Stowarzyszenia.
§ 18
1. Członkiem Wspierającym może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna, która
popiera cele Stowarzyszenia i udziela Stowarzyszeniu pomocy finansowej.
2. Członkiem Honorowym zostaje osoba fizyczna przyjęta w poczet Członków
Honorowych uchwałą Zarządu, która w szczególny sposób zasłużyła się dla
Stowarzyszenia albo celów przez nie realizowanych.
3. Członkom Wspierającym i Honorowym przysługują takie same prawa jak Członkom

Zwyczajnym, z wyłączeniem wszakże biernego oraz czynnego prawa wyborczego,
w zamian czego Członkowie Wspierający i Honorowi posiadają głos doradczy
w statutowych Władzach Stowarzyszenia.
4. Członkowie Wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych
świadczeń finansowych, przestrzegania postanowień niniejszego statutu oraz uchwał
Stowarzyszenia.
5. Członkowie Honorowi są zwolnieni z obowiązku uiszczania składek członkowskich.
§ 19
Ze Stowarzyszenia nie można wykluczyć członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed
uprzednim odwołaniem ich ze składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 20
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.
§ 21
1. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia, z w tym kadencji Prezesa Stowarzyszenia, trwa cztery
lata, a jej wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów,
w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, a jej wybór odbywa się w głosowaniu
tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż
przez 3 kadencje.
§ 22
Uchwały władz Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą
uchwalić głosowanie tajne.
§ 23
W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej
w trakcie trwania kadencji skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych
kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba włączonych w ten sposób członków
władz nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
Uchwałę w tej sprawie podejmuje organ którego osoba jest członkiem.

Walne Zebranie
§ 24
Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia
§ 25
Walne Zebranie może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.

1.
2.

3.

4.
5.

§ 26
Zwyczajne Walne Zebranie członków zwołuje Zarząd przynajmniej jeden raz w roku, nie
później niż do dnia 30 marca każdego roku.
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.
w terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku.
Walne Zebranie może podejmować uchwały tylko w sprawach, dla których zostało
zwołane i zostały one przedstawione w porządku obrad, chyba, że wszyscy członkowie
Stowarzyszenia obecni na posiedzeniu wyrażą zgodę na rozszerzenie porządku obrad.
Pracami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący a protokołuje Sekretarz wybierani
każdorazowo przez uczestników Walnego Zebrania.
Zarząd zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia o terminie i miejscu Walnego
Zebrania co najmniej na 14 dni przed jego terminem i doręcza porządek obrad.
§ 27

kompetencji Walnego Zebrania należy:
Uchwalanie Statutu i jego zmian, kwalifikowaną większością 2/3 głosów;
Wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
Udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi;
Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej w przypadkach
określonych w Statucie.
6. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na
rzecz Stowarzyszenia;
7. Uchwalanie budżetu;
8. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
9. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub
jego władze;
10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
11. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej podczas obrad
12. Podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Stowarzyszenia;
Do
1.
2.
3.
4.
5.

Zarząd

§ 28
Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
§ 29
Zarząd składa się z trzech osób. Członkowie są wybierani na Walnym Zebraniu na
następujące stanowiska: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza.
§ 30
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał lub
na wniosek prezesa lub dwóch członków Zarządu w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.
§ 31
Do
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

kompetencji Zarządu należy:
Realizacja celów Stowarzyszenia
Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;
Skreślanie i wykluczanie członków
Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia
Powoływanie sekcji oraz ich przewodniczących
Zwoływanie Walnych Zgromadzeń
Przygotowywanie projektu budżetu i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych
Opracowywanie i uchwalanie planów działania Stowarzyszenia
Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia

§ 32
1. Od uchwały Zarządu w sprawie, przyjęcia, wykluczenia ze Stowarzyszenia, przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania. Członek zostaje o niej poinformowany w ciągu dwóch
tygodni od chwili jej podjęcia. Członkowi przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni
od daty otrzymania zawiadomienia. Odwołanie rozpatruje Walne Zebranie na najbliższym
posiedzeniu.
2. Uchwała Zarządu w pozostałych przypadkach utraty członkostwa jest ostateczna.
Komisja Rewizyjna

1.
2.
3.
4.

§ 33
Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność.
Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, które ze swego grona wybierają
Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.
Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w roku lub na wniosek
przewodniczącego albo dwóch członków Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od
zgłoszenia wniosku.

§ 34
Do
1.
2.
3.
4.

kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
Kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności Stowarzyszenia.
Występowanie do Zarządu i Walnego Zebrania z wnioskami wynikającymi z kontroli.
Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności.
Żądanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień od Zarządu lub członków Stowarzyszenia.

§ 35
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.

Rozdział V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 36
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią składniki nabyte w trakcie trwania Stowarzyszenia.
2. Wysokość pierwszej rocznej składki członkowskiej określają uchwałą założyciele
Stowarzyszenia na Zebraniu założycielskim.
3. Kolejne wartości rocznej składki ustala Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.
§ 37
Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
1. Wpływów ze składek członkowskich.
2. Darowizny ze zbiórek publicznych i ofiarności publicznej.
3. Darowizn, dotacji, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych
4. Dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem
Stowarzyszenia.
5. Dochodów pozyskanych na działalność pożytku publicznego.
6. Z dotacji oraz funduszy krajowych i zagranicznych.

1.
2.
3.

4.

§ 38
Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia oraz na
pokrycie niezbędnych kosztów.
Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych
oraz podpisywania wszelkich dokumentów w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są:
Prezes działający samodzielnie, bądź dwóch innych członków Zarządu Stowarzyszenia
działających łącznie.
W przypadku zaciągnięcia nieuzasadnionych zobowiązań finansowych przez Zarząd
Stowarzyszenia za powstałe zobowiązania odpowiada odpowiedni Zarząd stosownie do
ogólnych przepisów Kodeksu Cywilnego.

Rozdział VI
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 39
1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie
kwalifikowaną większością 2/3 głosów.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji, osobę likwidatora oraz
przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§40
1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Stowarzyszenia może połączyć się
z inną organizacją pozarządową.
2. Decyzję o połączeniu podejmuje Walne Zebranie Stowarzyszenia w drodze uchwały
zapadającej jednomyślnie.
§41
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia przez Sąd Rejonowy dla
Rzeszowa.

Rozdział VII
POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
§ 42
Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości
i innymi przepisami regulującymi prowadzenie rachunkowości przez Stowarzyszenie.
§ 43
Z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia wszyscy jego założyciele, będący osobami
fizycznymi, stają się Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia.
§ 44
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa
o Stowarzyszeniach.

