
STATUT
LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FILMOWE

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Lubelskie Stowarzyszenie Filmowe, Stowarzyszenie może
używać nazwy skróconej: LSF, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§ 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lublin, gmina Lublin, województwo lubelskie, a
terenem działania terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa
na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach
(Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104 z późn. zmianami) oraz niniejszego statutu, regulaminów oraz
uchwał Walnego Zebrania i uchwał Zarządu.

§ 5
Stowarzyszenie ma prawo uczestniczyć w krajowych, zagranicznych i międzynarodowych
organizacjach, jak również tworzyć takie podmioty.

§ 6
Stowarzyszenie jest: edukacyjnym stowarzyszeniem twórców filmowych oraz innych
podmiotów, których działalność związana jest z twórczością artystyczną w szczególności
filmową.

§ 7
Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
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§ 8
Stowarzyszenie może używać wyróżniającego znaku graficznego, pieczęci i druków
firmowych ustanowionych przez Zarząd Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 9
Celami Stowarzyszenia są:

1) wspieranie rozwoju środowiska filmowego;
2) wspieranie rozwoju nauki oraz kultury filmowej;
3) zrzeszanie osób związanych z lokalnym środowiskiem filmowym;
4) edukacja i kształcenie w kierunku twórczości artystycznej, w szczególności filmowej;
5) upowszechnianie i promowanie działań artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych;
6) umożliwianie dostępu do działań kulturowych i edukacyjnych mieszkańcom

poszczególnych regionów z mniejszymi szansami oraz zagrożonych wykluczeniem i
osobom z niepełnosprawnościami;

7) udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej uzdolnionym osobom, będącym twórcami
życia kulturalnego, liderami społeczności lokalnych;

8) tworzenie przestrzeni spotkań oraz wspólnej twórczości artystycznej;
9) rozwój współpracy między środowiskiem twórców artystycznych a lokalnymi

przedsiębiorstwami, instytucjami i organizacjami;
10) tworzenie możliwości do doskonalenia umiejętności i zdobywania doświadczenia

przyszłych twórców filmowych;
11) współpraca z profesjonalistami z dziedziny kinematografii i twórczości artystycznej;
12) wspieranie pozytywnego wizerunku miasta Lublin, województwa lubelskiego oraz

całej Polski;
13) realizacja form artystycznych;
14) wspieranie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ;
15) prowadzenie działań promocyjnych miasta Lublin oraz województwa lubelskiego.

§ 10
Głównymi formami realizacji celów Stowarzyszenia są:

1) organizacja warsztatów, wydarzeń, imprez oraz projektów o charakterze
edukacyjnym, artystycznym, społecznym, rozrywkowym oraz kulturowym;

2) produkcja filmów oraz materiałów audiowizualnych;
3) propagowanie kultury filmowej i jej osiągnięć;
4) spotkania i wyjazdy statutowe;
5) współpraca z profesjonalnym środowiskiem filmowym;
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6) współpraca z przedsiębiorstwami, instytucjami i organizacjami;
7) przyznawanie dotacji celowych osobom fizycznym;
8) pomoc niematerialna przy produkcjach filmowych;

§ 10.1
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku
publicznego.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Do grona członków Stowarzyszenia może
zostać przyjęta każda osoba fizyczna lub prawna związana z twórczością filmową jako
bezpośredni twórca/współtwórca lub aktywnie działająca na rzecz lokalnej kultury filmowej
lub artystycznej.

§ 12
Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

§ 13
1) Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) w okresie 2 ostatnich lat pełniła jedną z następujących ról: producenta, reżysera,

scenarzysty, kierownika produkcji, kierownika planu, operatora obrazu, scenografa,
charakteryzatora, kostiumografa, montażysty, operatora dźwięku, kompozytora
muzyki, aktora, fotografa, asystenta zawodu filmowego,
lub przedstawi rekomendacje przynajmniej dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia,

2) Regulamin Rekrutacji może określić dodatkowe warunki uzyskania członkostwa.
3) Pojęcie „aktywnego działania” definiuje Regulamin Rekrutacji.
4) Regulamin Rekrutacji Stowarzyszenia może przewidywać procedurę zwolnienia ze
spełnienia ustalonych w nim kryteriów uzyskania i utrzymania członkostwa.

§ 14
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Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu Stowarzyszenia.

§ 15
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.

§ 16
Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu Stowarzyszenia.

§ 17
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§ 18
Członkowie honorowi są przyjmowani w drodze uchwały przez Walne Zebranie na wniosek
Zarządu Stowarzyszenia.

§ 19
Członkowie honorowi i wspierający zobowiązani są do:

1) wspierania działalności Stowarzyszenia osobiście lub finansowo;
2) zwiększania prestiżu społecznego Stowarzyszenia.

§ 20
Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) aktywnego uczestniczenia z prawem głosu w wyborach do władz Stowarzyszenia oraz
obradach Walnego Zebrania,

b) korzystania z form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, projektach oraz wydarzeniach organizowanych przez

Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia na ręce Walnego Zebrania

lub Komisji Rewizyjnej,
e) odwoływania się od decyzji bezpośrednio ich dotyczących.

§ 21
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania Statutu, Regulaminu i Uchwał władz Stowarzyszenia,
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c) dbania i popularyzowania dobrego imienia Stowarzyszenia,
d) opłacania świadczeń; w tym opłaty członkowskiej lub innych świadczeń uchwalonych

przez Zarząd, bliżej określonych w Regulaminie Rekrutacji, bądź w uchwałach
Zarządu.

§ 22
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.

§ 23
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania Statutu oraz Uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 24
Utrata członkostwa następuje na skutek:

1. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;
2. utraty praw publicznych;
3. nieusprawiedliwionego zaprzestania działalności w Stowarzyszeniu;

4. nie opłacania składek członkowskich w okresie 1 roku;
5. podjęcie działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia;
6. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
7. śmierci członka;
8. utraty osobowości prawnej.

§ 25
1. O utracie członkostwa w przypadkach wskazanych w § 24 pkt 3,4,5,6 orzeka Zarząd

Stowarzyszenia.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia i

pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu zainteresowanemu przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 7 dni od dnia przyjęcia uchwały.

3. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 26
Wysokość składki członkowskiej oraz jej częstotliwość ustala Walne Zebranie odrębną
uchwałą.

Statut Lubelskiego Stowarzyszenia Filmowego z dnia 30.08.2022
5



ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

Postanowienia ogólne

§ 27
Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 28
Kadencja Członków wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata, za
wyjątkiem kadencji członków pierwszego Zarządu Stowarzyszenia wybranych spośród osób
Komitetu Założycielskiego, których kadencja ustanowiona jest na czas nieokreślony.

§ 29
Do realizacji celów Stowarzyszenie może tworzyć wewnętrzne struktury organizacyjne
działające na podstawie odpowiedniego, przypisanego im Regulaminu.

§ 30
Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie w głosowaniu
tajnym większością głosów przy obecności kworum.

§ 31
Wyboru Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się spośród kandydatów –
członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili pisemną zgodę na kandydowanie oraz spełnili
kryteria zapisane w Regulaminie obrad Walnego Zebrania. Kandydat może ubiegać się
jedynie o jedno stanowisko.

§ 32
Członkostwo w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

a) upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji określonej w § 28 uważa się
dzień odbycia Walnego Zebrania Członków, na którym Zarząd złożył sprawozdanie
za ostatni rok działalności,

b) pisemnego zrzeczenia się udziału w tych władzach,
c) odwołania przez Walne Zebranie na wniosek co najmniej 80% członków

Stowarzyszenia,
d) odwołanie przez Zarząd Stowarzyszenia większością głosów.
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§ 33
Od uchwały Zarządu w sprawie odwołania z pozycji w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 7
dni od dnia przyjęcia uchwały.

Walne Zebranie

§ 34
1) Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2) W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni

goście.
3) Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
4) Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd

Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Prezes Stowarzyszenia podaje do
wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego
Zebrania.

5) Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest
zwoływane przez przez Zarząd Stowarzyszenia z jego inicjatywy, na wniosek Komisji
Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków
zwyczajnych Stowarzyszenia.

6) Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością
głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych.

7) Tryb zwoływania oraz przebieg określa Regulamin obrad Walnego Zebrania.
8) Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie w ciągu 14 dni od otrzymania

wniosku określonego w ust. 5.
9) Jeżeli Zarząd Stowarzyszenia nie zwoła Walnego Zebrania, w przypadkach

przewidzianych w Regulaminie Rekrutacji lub w ust. 5, Walne Zebranie zwołuje
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia w ciągu kolejnych 14 dni od otrzymania
wniosku.

10) Jeżeli Zarząd Stowarzyszenia nie zwoła Walnego Zebrania w ciągu 30 dni od upływu
roku od dnia poprzedniego Walnego Zebrania zwyczajnego, Walne Zebranie
zwyczajne zwołuje Komisja Rewizyjna w przeciągu kolejnych 14 dni.

11) Możliwe jest przeprowadzenie Walnego Zebrania w trybie zdalnym, określonym
bliżej w Regulaminie obrad Walnego Zebrania.
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12) Członek Stowarzyszenia może udzielić pisemnego pełnomocnictwa innemu
członkowi Stowarzyszenia do uczestnictwa i prawa głosu na Walnym Zebraniu w jego
imieniu z zastrzeżeniem:

a) między pełnomocnikiem a Stowarzyszeniem lub osobą zainteresowaną nie
może wystąpić konflikt interesów,

b) pełnomocnik nie może reprezentować więcej niż 1 mocodawcę.

§35
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) określenie głównych kierunków programu działania Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) udzielanie Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium za okres objęty

sprawozdaniem,
d) wybór Zarządu Stowarzyszenia,
e) wybór Komisji Rewizyjnej,
f) odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
g) uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia,
h) rozstrzyganie odwołań od Uchwał o wykreśleniu z listy członków w wypadku

przewidzianym w § 24,
i) rozstrzyganie odwołań od Uchwał o odwołaniu z członka Zarządu lub Komisji

Rewizyjnej w wypadku przewidzianym w § 32,
j) dokonywanie zmian w Statucie,
k) decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
l) podejmowanie Uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
m) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia

lub jego władze,
n) rozpatrywanie odwołań od Uchwał Zarządu,
o) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich

sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 36
Komitet Założycielski Stowarzyszenia zwołuje pierwsze inauguracyjne spotkanie, zwane
Spotkaniem Założycielskim, na którym zostanie wybrany Zarząd i Komisja Rewizyjna na
pierwszą kadencję.
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Zarząd Stowarzyszenia

§ 37
1) Zarząd składa się z Prezesa Stowarzyszenia, Wiceprezesa odpowiedzialnego za finanse
oraz minimum dwóch Wiceprezesów towarzyszących.
2) Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie.
3) Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym
organie zwrot uzasadnionych kosztów i/lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez
Prezesa GUS za rok poprzedni.
4) Członkowie Zarządu mogą również uzyskiwać wynagrodzenie za spełnione cele na
podstawie stosownych umów prawnych.

§ 38
1) Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
c) wykonywanie Uchwał Walnego Zebrania Członków,
d) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów

uchwał i innych aktów normatywnych w tym regulaminów,
e) przygotowywanie niezbędnych materiałów umożliwiających prowadzenie oraz

promocję Stowarzyszenia,
f) przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,
g) proponowanie kandydatów do władz Stowarzyszenia, udzielanie

rekomendacji, występowania do Walnego Zebrania we wszystkich innych
sprawach członków i Stowarzyszenia,

h) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
i) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
j) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
k) organizowanie i prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego,
l) określanie wysokości składki członkowskiej,
m) zawieranie porozumień o współpracy z innymi organizacjami i instytucjami,
n) wnioskowania o zmiany w Statucie,
o) wnioskowanie o przyjęcie Uchwały Zarządu,
p) podejmowanie decyzji w innych sprawach, jeżeli wynika to z postanowień

Statutu lub Regulaminu Zarządu,
q) rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej oraz członków.
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§ 39
1) Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.
2) Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej

połowy liczby jego członków. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa, a w
przypadku jego nieobecności głos Wiceprezesa odpowiedzialnego za finanse.

§40
Pełnienie funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1) złożonej przez członka Zarządu Stowarzyszenia pisemnej rezygnacji;
2) uprawomocnienia się decyzji Walnego Zebrania o odwołaniu członka Zarządu;
3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
4) śmierci członka Zarządu,
5) rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 41
Zarząd Stowarzyszenia ma prawo odwołać członka Zarządu w sytuacja działania na szkodę
Stowarzyszenia. Odwołany członek Zarządu ma prawo odwołać się od decyzji Zarządu do
Walnego Zebrania w terminie 7 dni od wydania decyzji. W razie wpłynięcia odwołania,
Zarząd Stowarzyszenia ma obowiązek zwołać Walne Zebranie w terminie do 7 dni od
wpłynięcia odwołania.

§ 42
1) W przypadku powstania wakatu na stanowisku członka Zarządu w trakcie trwania

kadencji skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród członków
Stowarzyszenia na wniosek organu, którego skład jest uzupełniany. Liczba
dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć połowy
członków pochodzących z wyboru.

2) Do swoich spraw Zarząd może powołać pełnomocnika działającego w sprawach
ściśle określonych. Pełnomocnik nie może działać na szkodę Stowarzyszenia.

3) Członkowie Zarządu mogą udzielić pisemnego pełnomocnictwa innemu członkowi
Zarządu w celu okresowego zastąpienia go w obowiązkach wynikających z roli
pełnionej w Zarządzie Stowarzyszenia.
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Komisja Rewizyjna

§ 43
1) Komisja Rewizyjna składa się z minimum dwóch członków, w tym

przewodniczącego i członka Komisji Rewizyjnej.
2) Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala Zarząd Stowarzyszenia.
3) Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po jej wyborze.
4) W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
5) Komisja Rewizyjna może w każdej chwili wnioskować o zwiększenie ilości członków

przedstawiając jednocześnie odpowiedniego kandydata.

§ 44
1) Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2) Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej
Stowarzyszenia,

b) kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobów zarządzania
tym majątkiem przez Zarząd,

c) kontrola przestrzegania statutu i wykonywania Uchwał Walnego Zebrania
Członków przez Zarząd,

d) przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania z kontroli oraz wniosków w
sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,

e) zwoływanie Walnego Zebrania Członków w przypadku określonym w ń
§ 33 ust. 9 i 10,

f) rozpatrywanie wniosków oraz skarg.

§ 45
1) Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak

niż raz na rok.
2) W przypadku powstania wakatu na stanowisku członka Komisji Rewizyjnej w trakcie

trwania kadencji skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród członków
Stowarzyszenia na wniosek organu, którego skład jest uzupełniany. Liczba
dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć połowy
członków pochodzących z wyboru.
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ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 46
1) Majątek Stowarzyszenia stanowi majątek trwały i obrotowy.
2) Środkami realizacji celów statutowych Stowarzyszenia są:

a) darowizny,
b) środki pochodzące z ofiarności publicznej,
c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty, licytacje,
d) zapisy i spadki krajowe i zagraniczne,
e) przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
f) przychody z majątku Stowarzyszenia,
g) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
h) przychody ze składek członkowskich
i) inne wpływy.

§ 47
1) Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
2) Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą realizacji celów

statutowych Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczone do podziału między
członków Stowarzyszenia.

3) Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego na
zasadach określonych stosownymi przepisami dotyczącymi działalności pożytku
publicznego. Dochód z tej działalności jest przeznaczony wyłącznie do realizacji
celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 48
Do zawierania umów oraz składania innych oświadczeń woli nie przekraczających kwoty
10.000 zł uprawniony jest Prezes Stowarzyszenia lub dwóch członków Zarządu działających
łącznie. W przypadku zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych
oświadczeń woli powyżej 10.000 zł oraz składania oświadczeń woli w sprawach
majątkowych uprawnieni są Prezes Stowarzyszenia wraz z Wiceprezesem odpowiedzialnym
za finanse.

§ 49
Zabronione jest:

1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
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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) 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,

3) 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 z celu statutowego.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 50
Zmian w Statucie Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu
Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności
co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 51
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 52
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy
Prawo o Stowarzyszeniach.

§ 53
Nie można zawiesić postanowień statutu Stowarzyszenia.

§ 54
Wszelkie przepisy wewnętrzne Stowarzyszenia muszą być zgodne ze statutem pod
rygorem nieważności.

§ 55
Postanowienia Statutu wchodzą w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia w
Krajowym Rejestrze Sądowym
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