STATUT
STOWARZYSZENIA „HARFA DZIECIOM”

Wstęp
Misją Stowarzyszenia „Harfa Dzieciom” jest wspieranie edukacji muzycznej i
propagowanie kształcenia muzycznego dzieci i młodzieży w szczególności na harfach,
oraz szeroko pojęta popularyzacja tego instrumentu w Polsce. Promowanie kultury
polskiej za granicą. Wspieranie dalszej edukacji nauczycieli. Nauka gry na instrumencie
ludzi dorosłych. Wspieranie dzieci wykluczonych społecznie do kształcenia
muzycznego na tym instrumencie. Kształtowanie wśród swoich uczestników
świadomości społecznej i pobudzanie aktywności społecznej płynącej z poczucia
odpowiedzialności.
Cele nasze zamierzamy osiągnąć przeprowadzając kursy, odczyty, seminaria,
koncerty, pokazy, konkursy i inne wydarzenia o charakterze kulturalnym i naukowym,
które przyczyniłyby się do wymiany informacji, podniesienia kwalifikacji nauczycieli i
dokształcenia w szczególności dzieci i młodzieży. Pragniemy też w miarę możliwości
wspierać utalentowanych harfistów z całej Polski umożliwić dalszy rozwój i naukę.
Patronem Naszego Stowarzyszenia jest Karol Groll, który dzięki swojemu
wynalazkowi zrewolucjonizował technikę produkcji harf i przyczynił się bezpośrednio
do renesansu tego instrumentu, który trwa po dziś dzień. Był to jeden z wielu
wynalazków, które opatentował ten niezwykły Polak, który inspiruje nas historią
swojego życia do czynienia rzeczy niemożliwych na rzecz innych.
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Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Harfa Dzieciom i w dalszej części Statutu nazywane jest
„Stowarzyszeniem”.
§2
Stowarzyszenie prowadzi swą działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za
granicą, a siedzibą władz jest m.st. Warszawa.
§3
Stowarzyszanie spełnia warunki organizacji pożytku publicznego.
§4
Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej:
1. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79,
poz. 855 z późn. zm.);
2. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);
§5
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do
prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
§6
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i używa pieczęci z napisem Harfa
Dzieciom.
§7
Stowarzyszenie może być członkiem stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.
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Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
§8
1. Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele:
1) wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych uczących się gry na harfie,
2) upowszechnianie gry na harfie, działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i
wychowania,
3) propagowanie kształcenia muzycznego dzieci, w szczególności w zakresie gry
na harfie,
4) propagowanie muzyki dostępnej dla wszystkich wspieranie projektów pomocy
społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej aby wyrównywać
szanse tych rodzin i osób,
5) tworzenie i organizacja wydarzeń kulturalnych, koncertów, konkursów, również
takich rozwijających wymianę i współpracę międzynarodową
6) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, promowanie kultury
polskiej za granicą,
7) działalność charytatywna, między innymi pomoc ofiarom katastrof i klęsk
żywiołowych,
8) działalność rekreacyjno- sportowa mająca na celu wspieranie i upowszechnianie
nauki gry na instrumentach poprzez między innymi organizowanie wypoczynku
dzieci i młodzieży,
9) upowszechnianie muzyki, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego,
10) promocja i wspieranie młodych talentów, muzyki przez nich tworzonej i szeroko
pojętej działalności artystycznej w kraju i za granicą,
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11) reprezentowanie

muzyków,

artystów

przed

instytucjami,

zrzeszeniami,

związkami
12) promowanie kultury na terenach wiejskich, mniejszych aglomeracji, ale również
przeciwdziałanie patologiom społecznym,
13) promocja i organizacja wolontariatu,
14) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez tworzenie wydarzeń
kulturalnych i animacyjnych „wraz z” oraz „skierowanych do” seniorów oraz
zapewniających integrację i współpracę międzypokoleniową
15) współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w
zakresie celów, o których mowa w pkt. 1-14.
2. Działalność w zakresie punktu 15 jest działalnością pomocniczą w stosunku do
pozostałych celów Stowarzyszenia.
§9
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży, do których form działań należą;
seminaria, spotkania dyskusyjne, spotkania okolicznościowe, wycieczki, obozy i
kolonie, praca społeczna, zajęcia dokształcające
2) organizację lekcji, warsztatów, koncertów dla szkół, uczelni, przedszkoli, domów
kultury i innych instytucji otwartych na promocje kształcenia muzycznego.
3) tworzenie i prowadzenie warsztatów, szkoleń w zakresie m.in. muzyki, teatru,
filmu, tańca i sztuk plastycznych, ale również z zakresu szeroko pojętego
rozwoju osobistego
4) tworzenie pomocy naukowych służących kształceniu w/w kierunkach
5) wspieranie inicjatyw rozpowszechniających grę na harfie, wspieranie w tym
zakresie, placówek wsparcia dziennego, świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży,
w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych
6) działania na rzecz popularyzacji muzyki,
7) organizacja imprez i akcji integracyjnych, w tym koncertów spotkań
dyskusyjnych, odczytów, zebrań, konferencji, wykładów i prelekcji,
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8) wymiana międzynarodowa dzieci i młodzieży.
9) wspieranie wybitnych muzyków, młode talenty, instrumentalistów
10) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z organizacjami pozarządowymi,
instytucjami publicznymi i firmami, które wyznaczają sobie podobne cele i
realizują je w kraju i za granicą
11) pracę na rzecz środowiska muzycznego ze szczególnym uwzględnieniem szkół
muzycznych przez organizowanie wakacji dla dzieci, prowadzenie zajęć i kursów
doskonalących,
12) organizowanie i prowadzenie kursów dla nauczycieli i wychowawców oraz
propagowanie nauki gry na harfie,
13) wspieranie

działalności

oświatowej

m.in.

poprzez

organizowanie

lub

fundowanie stypendiów,
14) udział w pracy charytatywnej i organizowanie imprez dobroczynnych,
dopuszczonych prawem organizacji.
15) działalność fonograficzna, kolportażowa i wydawnicza
16) organizowanie koncertów, audycji muzyczny, festiwali, konkursów, kongresów,
w tym finansowanie nagród
17) wspieranie udziału dzieci i młodzieży w konkursach, audycjach, festiwalach
organizowanych w Polsce i poza jej granicami.
18) pozyskiwanie środków na cele statutowe stowarzyszenia
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Rozdział III
Członkowie
§10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych
2. uczestników (dzieci)
3. wspierających
4. honorowych
§11
Członkiem zwyczajnym może zostać osoba mieszkająca w kraju lub zagranicą, która:
1. ukończyła 16 rok życia,
2. wypełnia obowiązki określone w Statucie.
§12
Członkami uczestnikami mogą być osoby mieszkające w kraju lub zagranicą, które
ukończyły 16 rok życia oraz dzieci i młodzież do 16 lat za zgodą rodziców lub
opiekunów prawnych.
§13
Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne z kraju i z zagranicy.
§14
Przyjęcie do grona członków zwyczajnych następuje po spełnieniu warunków, o
których mowa w §11, uchwałą zarządu Stowarzyszenia.
§15
1.

Przyjęcie

do

grona

członków

uczestników

następuje

uchwałą

Zarządu

Stowarzyszenia.
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1) w odniesieniu do osób powyżej 16 roku życia – na podstawie pisemnej deklaracji ,
2) w odniesieniu do dzieci i młodzieży do lat 16, których przynajmniej jedno z
rodziców lub opiekunów prawnych jest członkiem Stowarzyszenia - na podstawie
złożonej przez niego deklaracji,
§16
Przyjęcie do grona członków wspierających następuje uchwałą Zarządu na podstawie
pisemnej deklaracji złożonej w Stowarzyszeniu.
§17
Tytuł członka honorowego jest przyznawany uchwałą Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia i stanowi wyróżnienie za
szczególne zasługi dla Stowarzyszenia lub dla działań stanowiących cel statusowy
Stowarzyszenia.
§18
Członkowie zwyczajni, uczestnicy, wspierający i honorowi mają prawo:
1. uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia
2. korzystać z urządzeń i wyposażenia Stowarzyszenia na zasadach określonych przez
odpowiednie regulaminy.
§19
Członkowie zwyczajni mają prawo wyboru władz Stowarzyszenia.
§20
Członkowie zwyczajni i uczestnicy mają obowiązek:
1. realizowania celów Stowarzyszenia
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2. aktywnego

uczestnictwa

w

działaniach

Stowarzyszenia,

przestrzegania

postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3. regularnego wpłacania składek członkowskich.
§21
Członek wspierający ma obowiązek wspierać Stowarzyszenie zgodnie ze złożoną
deklaracją.
§22
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w wyniku dobrowolnego wystąpienia
zgłoszonego na piśmie Zarządu Stowarzyszenia.
2. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje również w wyniku uchwały Zarządu
Stowarzyszenia w przypadku:
1) realizacji przez członka działań jawnie sprzecznych z celami Stowarzyszenia,
2) nieuzasadnionego braku udziału w życiu Stowarzyszenia w okresie dłuższym niż
3 lata,
§23
Od uchwały, o której mowa w §22 ust. 2, członek Stowarzyszenia ma prawo odwołać
się do Zarządu Stowarzyszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały na
piśmie.
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Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§24
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd Stowarzyszenia,
3) Komisja Rewizyjna.
§25
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższym organem władzy
Stowarzyszenia.
§26
Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia mogą być zwoływane jako Zwyczajne i
Nadzwyczajne.
§ 27
Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd raz na rok, w
terminie do 15 czerwca zawiadamiając członków o jego miejscu, terminie i porządku
obrad pisemnie na co najmniej 14 dni przed Zebraniem.
§ 28
1.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez
Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji Rewizyjnej albo wniosku
podpisanego przez 10% członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Wniosek
powinien zawierać proponowany porządek obrad, uwzględniając jedynie
sprawy, dla których zostało zwołane Nadzwyczajne Zebranie.
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2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd w
terminie jednego miesiąca od zgłoszenia żądania lub złożenia wniosku. Walne
Zebranie członków jest prowadzone przez prezesa Stowarzyszenia lub
przewodniczącego Zebrania wybranego zwykłą większością głosów członków
zwyczajnych obecnych na Zebraniu.
§ 29
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów członków
uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem § 48 Statutu.
§ 30
Do kompetencji Walnego Zebrania członków należą:
1. uchwalanie programu działalności – planu na rok następny Stowarzyszenia,
2.rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3.udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
4.podejmowanie uchwał o zmianie statutu oraz rozwiązaniu Stowarzyszenia,
5.wybór Zarządu Stowarzyszenia dokonywany w głosowaniu tajnym,
6. wybór Komisji Rewizyjnej dokonywany w głosowaniu tajnym,
7. zatwierdzanie uchwał Zarządu,
8. rozpatrywanie odwołań od wykluczeń i wykreśleń z listy członków Stowarzyszenia,
9. uchwalenie wysokości składek członkowskich oraz wpisowego,
10. podejmowanie uchwał w innych sprawach przedłożonych do rozpatrzenia przez
Zarząd lub Komisję Rewizyjną.
§31
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał
dotyczących zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia, które wymagają większości
2/3 głosów. W pierwszym terminie do ważności uchwał wymagana jest obecność co
najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W drugim terminie
uchwały zapadają bez względu na liczbę obecnych.
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§32
Zarząd Stowarzyszenia kieruje działalnością Stowarzyszenia i jest odpowiedzialny
przed Walnym Zebraniem.
§33
1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi od 3 do 6 członków zwyczajnych
wybranych przez Walne Zebranie Członków.
2. W szczególnych przypadkach członek Zarządu Stowarzyszenia może zrezygnować
w trakcie kadencji ze swojej funkcji, składając pisemną rezygnację Zarządowi
Stowarzyszenia.
3. Członkami Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być osoby skazane wyrokiem
prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.
§34
Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest wraz z Komisją Rewizyjną na trzy lata.
§35
1. Zarząd Stowarzyszenia wybiera spośród siebie: przewodniczącego Zarządu,
sekretarza i skarbnika.
§36
Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku.
§37
1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należą sprawy niezastrzeżone do
kompetencji Walnego Zebrania, a w szczególności:
1) kierowanie działalnością Stowarzyszenia
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
3) zwoływanie Walnego Zebrania,
4) składanie rocznego sprawozdania na Walnym Zebraniu,
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5) przyjmowanie nowych członków Zarządu Stowarzyszenia,
6) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i zatwierdzanie budżetu
Stowarzyszenia,
7) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia, zbycia lub zamiany majątku
ruchomego
8) decydowanie w przedmiocie zaciągania zobowiązań,
9) sporządzanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia, zgodnie z odrębnymi
przepisami,
10) sporządzanie sprawozdania merytorycznego,
11) zatwierdzanie regulaminów Stowarzyszenia,
12) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
13) zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz powoływanie pełnomocników,
doradców

posiadających

specjalistyczną

wiedzę,

określanie

zakresu

obowiązków powierzonych pracownikom i pełnomocnikom i doradcom, a także
ustalanie ich wynagrodzenia,
14) podejmowanie działań związanych z organizacją i prowadzeniem działalności
Stowarzyszenia.
2. W

uzasadnionych

przypadkach

członkowie

Zarządu

mogą

być

również

pracownikami Stowarzyszenia i otrzymywać wynagrodzenie z tytułu sprawowanej
funkcji.
§38
1. Do

reprezentowania

Stowarzyszenia

na

zewnątrz,

składania

oświadczeń,

podpisywania w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu działający
samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
2. Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
§39
Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków.
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§40
1. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 członków zwyczajnych wybranych przez
Walne Zebranie. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają z pośród siebie
przewodniczącego.
2. W szczególnych przypadkach członek Komisji Rewizyjnej może zrezygnować w
trakcie kadencji ze swojej funkcji, składając pisemną rezygnację Zarządowi
Stowarzyszenia.
§41
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola działalności merytorycznej i organizacyjnej Stowarzyszenia,
2. kontrola gospodarki finansowej i majątkowej Stowarzyszenia,
3. składanie rocznego sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zebraniu i
występowanie o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu
Zarządowi Stowarzyszenia,
4. wybieranie ze swojego grona w drodze uchwały pełnomocnika do reprezentowania
Stowarzyszenia w umowach między stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz
sporach z nim.
§42
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w
posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu
Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości służbowej, w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu.
3. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być jedynie osoby, które nie były skazane
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwa skarbowe.
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4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia
funkcji.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uzyskać zwrot uzasadnionych kosztów
poniesionych z tytułu pełnienia funkcji w wysokości nie wyższej niż 20%
(dwadzieścia procent) kwoty określonej w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000
r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z
2000 r. Nr 26, poz. 306).
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Rozdział V

Fundusz i majątek
§ 43
1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy, subwencje, dotacje, spadki,
c) wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
d) dochody z ofiarności publicznej,
e) wpływy z imprez dobroczynnych,
f) dochody z majątku stowarzyszenia,
g) środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Stowarzyszenia przeznacza na działalność
pożytku publicznego.
3. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.
§44
W zakresie zarządzania i dysponowania majątkiem Stowarzyszenia stosuje się
postanowienia Statutu Stowarzyszenia i przepisy odnoszące się do prywatnych
stowarzyszeń.
§45
1. Zakazuje się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem
Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników
oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
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drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli
zwanych dalej „osobami bliskimi”
2. W zakresie dysponowania majątkiem Stowarzyszenia stosuje się takie same zasady
w stosunku do członków, członków organów, pracowników, oraz ich osób bliskich
jak do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub
na preferencyjnych warunkach.
3. Zakazuje się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, chyba, że wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze
statutowego celu Stowarzyszenia.
4. Zakazuje się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby
bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych
niż rynkowe.
§46
Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość i sporządza sprawozdanie finansowe na
zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, oraz zgodnie z
obowiązującymi zasadami rachunkowości i sprawozdawczości określonych we
właściwych przepisach. Stowarzyszenie

sporządza samodzielne sprawozdania

finansowe.
Rozdział VI
Działalność Stowarzyszenia, jako działalność organizacji pożytku publicznego
§47
1. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego zgodnie z przepisami
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innymi
obowiązującymi przepisami prawa.
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2. Stowarzyszenie prowadzi następujące rodzaje odpłatnej działalności pożytku
publicznego:
a) Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty, kształcenia i wychowania,
poprzez organizację i prowadzenie placówek kulturalno-oświatowych, oraz
organizacja zajęć we współpracy z instytucjami zajmującymi się edukacją, w tym
szkołami muzycznymi,
b) Działalność w zakresie wsparcia rodziny, poprzez organizację warsztatów,
wypoczynku dzieci i młodzieży, oraz wspierania i upowszechniania kultury,
poprzez organizowanie odpłatnych lub częściowo odpłatnych obozów,
wycieczek, warsztatów i innych wyjazdów dla dzieci, młodzieży i rodzin.
c) Działalność edukacyjną na rzecz dorosłych, również emerytów poprzez
podnoszenie kwalifikacji i wiedzy ogólnej dorosłych z wykorzystaniem dotacji,
subwencji i opłat od uczestników działalności edukacyjnej.
d) Działalność wydawnicza związana z kulturą, sprzedaż książek, czasopism,
artykułów związanych z kulturą, ochroną zdrowia i sportem.
3. Stowarzyszenie prowadzi następujące rodzaje nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego:
a) Działalność w zakresie pomocy i wspierania rodzin i osób w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałanie
patologiom społecznym, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
poprzez organizowanie form działań, do których należą; seminaria, spotkania
dyskusyjne, spotkania okolicznościowe, warsztaty, wycieczki, obozy i kolonie,
praca społeczna, zajęcia muzyczne i turystyka oraz prowadzenie zajęć i kursów,
udział w pracy charytatywnej oraz promocja kultury.
b) Działalność w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
promocji i organizacji wolontariatu, wspomagania rozwoju wspólnot i
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społeczności lokalnych, działania charytatywne, upowszechnianie kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji dziedzictwa narodowego, poprzez
pobudzanie wśród swoich uczestników aktywności społecznej płynącej z
poczucia odpowiedzialności, wspieranie działalności oświatowej.
c) Pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, poprzez organizowanie wsparcia
i przekazywanie zebranych środków i innego rodzaju pomocy.
4. Stowarzyszenia nie prowadzi działalności gospodarczej.
5. Zarząd Stowarzyszenia, działając zgodnie z przepisami prawa, może określić
szczegółowe zakresy działalności i zasady rozliczania poszczególnych rodzajów
działalności pożytku publicznego.
Rozdział VI
Rozwiązanie Stowarzyszenia
§48
Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania
Członków przy kwalifikowanej większości 2/3 głosów członków uprawnionych do
głosowania. W razie rozwiązania Stowarzyszenia, o przeznaczeniu majątku, decyduje
Walne Zebranie Członków z zachowaniem przepisów odnoszących się do prywatnych
stowarzyszeń.

Warszawa, 14 listopada 2019
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