Statut Stowarzyszenia Dwie Kreski z siedzibą w Warszawie
Postanowienia Ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Dwie Kreski i w dalszych postanowieniach Statutu
jest zwane Stowarzyszeniem.
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania swoich celów, Stowarzyszenie może prowadzić działalność
poza granicami kraju, pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką
działalność.
5. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnym profilu działania.
1.
2.
3.
4.

§3
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2019.713 t.j. z dnia 2019.04.17) oraz
niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
3. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych
i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
4. Działalność Stowarzyszenia opiera się, co do zasady, na społecznej pracy jego członków.
5. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków lub zlecać
określone zadania innym podmiotom.
6. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo.

Cele Stowarzyszenia i Sposoby Działania
§4
Celami Stowarzyszenia są:
1. Pomoc kobietom będącym w ciąży, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej (z
możliwością kontynuacji pomocy po porodzie), oraz po stracie dziecka w okresie ciąży lub
w trakcie porodu.
2. Prowadzenie działalności na rzecz: poszanowania wolności, godności i praw człowieka na
każdym etapie jego rozwoju, wartości rodzinnych, humanitaryzmu oraz solidarności
międzyludzkiej.
3. Wspieranie działań sprzyjających tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego i promowanie
aktywności społecznej, w szczególności w zakresie realizacji praw i wolności człowieka i
innych wartości, o których mowa w punkcie powyżej.
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4. Inspirowanie i realizowanie inicjatyw wspierających i wzmacniających macierzyństwo,
ojcostwo, instytucję rodziny i małżeństwa.
5. Promocja i organizacja wolontariatu. Budowanie sieci wolontariuszy na terenie całego
kraju.
6. Edukacja, oświata oraz prowadzenie badań w dziedzinie wolności i praw człowieka oraz
innych wartości, o których mowa w punktach 1-5 powyżej.
7. Prowadzenie i promowanie działalności twórczej w dziedzinach wskazanych w punktach
1-5 powyżej.
8. Rozwijanie współpracy między ludźmi i organizacjami dążącymi do realizowania celów
podobnych do celów Stowarzyszenia wymienionych w punktach 1-5 powyżej oraz
upowszechnianie podobnej koncepcji aktywności obywatelskiej, w tym przedstawianie jej
organom państwowym i samorządowym oraz innym instytucjom i osobom.
9. Dążenie do tworzenia warunków ułatwiających realizację podobnych projektów
społecznych i obywatelskich oraz podejmowanie działań w celu promowania takich
inicjatyw.
§5
Stowarzyszenie swe cele realizuje przez:
1. Prowadzenie telefonu zaufania dla kobiet w ciąży, które znalazły się w trudnej sytuacji
życiowej.
2. Organizowanie pomocy, wsparcia i budowanie relacji z kobietami w ciąży.
3. Pomoc materialną, finansową, medyczną, psychologiczną, prawną, specjalistyczną,
informacyjną kobietom, którymi opiekuje się Stowarzyszenie.
4. Pomoc w przypadku urodzenia chorego dziecka lub poronienia.
5. Prowadzenie doradztwa na rzecz kobiet, którymi opiekuje się Stowarzyszenie.
6. Prowadzenie portalu internetowego, na którym publikowane będą m. in. artykuły i
publikacje związane z celami Stowarzyszenia.
7. Prowadzenie wydawnictwa, strony internetowej i innych form komunikacji elektronicznej,
które będzie wydawać publikacje związanych z celami Stowarzyszenia.
8. Publiczne wypowiadanie się w sprawach związanych z celami Stowarzyszenia.
9. Rozwijanie wolontariatu poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów, spotkań, imprez
kulturalnych i naukowych.
10. Opracowywanie i realizowanie programów pomocy skierowanych do kobiet w ciąży
będących w trudnej sytuacji życiowej.
11. Przygotowanie i rozwój narzędzi informatycznych wspierających realizację programów
pomocy.
12. Współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia.
13. Inicjowanie i prowadzenie akcji społecznych związanych z celami Stowarzyszenia.
14. Utrzymywanie kontaktów i wymianę doświadczeń z podmiotami w Rzeczypospolitej
Polskiej i za granicą, które w swojej działalności podzielają cele statutowe Stowarzyszenia.
15. Prowadzenie studiów i badań wspierających realizację celów stowarzyszenia
wymienionych w § 4 pkt 1-5.
16. Gromadzenie i przetwarzanie informacji i materiałów wspierających realizację celów
stowarzyszenia § 4 pkt 1-5.
17. Pozyskiwanie środków na działalność Stowarzyszenia, w tym darowizn, pożyczek,
subwencji i dotacji oraz organizowanie zbiórek środków finansowych.
18. Wspieranie, pośrednio lub bezpośrednio, działalności podmiotów, w tym w szczególności
podmiotów posiadających status organizacji pożytku publicznego lub innych podmiotów o
celach niezarobkowych, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w sferze
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19.
20.
21.

22.
23.
24.

25.
26.

praw i wartości wymienionych w § 4 pkt 1-5 lub wspieranie takiej działalności, w
szczególności w formie: darowizn, fundowania stypendiów lub dokonywania wpłat na
fundusz stypendialny, pożyczek, obejmowania lub nabywania udziałów lub akcji w takich
spółkach, dopłat, współdziałania w formach dozwolonych prawem.
Wspieranie działalności wydawniczej i/lub oświatowej na rzecz innych podmiotów, w
szczególności w formie: darowizn, i dotacji.
Współpracę z krajowymi i zagranicznymi specjalistami i organizacjami w zakresie objętym
celami Stowarzyszenia.
W zakresie przewidzianym stosownymi regulacjami prawnymi, inicjowanie postępowań i
reprezentowanie jednostek i podmiotów przed krajowymi i międzynarodowymi organami
sądowymi, administracyjnymi i społecznymi, a także wstępowanie do tych postępowań w
charakterze przedstawiciela społecznego oraz podejmowanie innych działań prawnych
mających na celu ochronę praw i wartości wymienionych w § 4 pkt 1-5.
Przetwarzanie danych osobowych, w szczególności danych osobowych osób wspierających
działania Stowarzyszenia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Udział w projektach realizowanych przez inne organizacje mające cele zbieżne z celami
Stowarzyszenia.
Udzielanie wsparcia o charakterze finansowym w różnych formach, a w szczególności
poprzez udzielanie darowizn, nieodpłatnych świadczeń, pożyczek, ponoszenie określonych
kosztów i wydatków oraz innego rodzaju wsparcia, w tym wsparcia o charakterze
rzeczowym, organizacyjnym, technicznym, szkoleniowym i informacyjnym na rzecz
organizacji pozarządowych działających w dziedzinie praw i wartości wymienionych w §
4 pkt 1-5.
Wspieranie działalności operacyjnej i inwestycyjnej organizacji pozarządowych
działających w sferze praw i wartości wymienionych w § 4 pkt 1-5, w tym fundowanie
określonych przedsięwzięć lub programów.
Udzielanie pomocy finansowej konkretnym osobom lub grupom osób w celu pokrycia
przez nie kosztów nauki, w tym czesnego i innych opłat – w formie stypendiów, pożyczek,
pokrywania wydatków i w innych formach.
Członkowie Stowarzyszenia
§6

1.
2.
a)
b)
c)

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
Stowarzyszenie posiada członków:
zwyczajnych,
wspierających,
honorowych.

§7
1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych, które:
a) złożyły Zarządowi pisemną deklarację członkowską wraz z oświadczeniem o
zobowiązaniu się do uiszczania składek członkowskich (której wzór stanowi
Załącznik nr 1 do niniejszego Statutu);
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b) uzyskały rekomendację co najmniej dwóch członków zwyczajnych lub
członków honorowych Stowarzyszenia;
c) zostały zarejestrowane jako wolontariusze Stowarzyszenia (w wyniku złożenia
zgłoszenia wolontariusza) i podpisały ze Stowarzyszeniem Umowę o
wolontariacie (warunki wskazane w niniejszej literze muszą być spełnione
łącznie).
2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami zwyczajnymi
Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
§8
1. Kandydat na członka zwyczajnego Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą
oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek oraz co najmniej
następujące dane: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres,
(dalej jako
“Deklaracja członkowska”).
2. Kandydat podpisem na Deklaracji członkowskiej zgadza się z celami i sposobami ich
realizacji przez Stowarzyszenie.
3. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie
uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
4. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego
Zebrania Członków Stowarzyszenia, które składa za pośrednictwem Zarządu. Po
otrzymaniu odwołania Zarząd może dokonać autopoprawki, nie później jednak niż w
terminie 7 dni od dnia doręczenia mu odwołania. W przypadku, gdy Zarząd nie skorzysta
z prawa do dokonania autopoprawki, przekaże on niezwłocznie odwołanie Walnemu
Zebraniu Członków Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zebrania w tym przedmiocie jest
ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej
informacji o decyzji Zarządu.
§9
1.
a)
b)
c)
d)
2.
a)
b)
c)
d)

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:
uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków i brania udziału w głosowaniu,
wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia,
zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego
działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie.
Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,
regularnie (przynajmniej raz w roku) opłacać składki członkowskie.
§ 10

1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
a) pisemnej rezygnacji z członkostwa,
b) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności
prawnych albo utraty praw publicznych,
c) likwidacji członka będącego osobą prawną,
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wykluczenia decyzją organów Stowarzyszenia.
Wykluczenie członka następuje w przypadku:
nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 12 miesięcy
postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,
postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w
jego dobre imię,
d) działania na szkodę Stowarzyszenia,
e) utraty zaufania ze strony członków Stowarzyszenia, przede wszystkim członków Zarządu,
f) istnienia niemożliwego do rozwiązania sporu.
3. O wykluczeniu z grona Członków Stowarzyszenia lub ustaniu członkostwa decyduje Zarząd
w formie uchwały.
d)
2.
a)
b)
c)

§ 11
1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być wyłącznie osoby prawne bez względu
na miejsce ich siedziby w kraju lub zagranicą, które zostaną przyjęte do Stowarzyszenia
po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 8 ust. 1 oraz oświadczenie o
zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia. Do przyjmowania członków
wspierających stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące procesu przyjmowania
członków zwykłych w zakresie Deklaracji członkowskiej.
2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie
wysokości lub wysokości minimalnej określonej uchwałą Walnego Zebrania Członków.
3. Ustanie członkostwa członków wspierających następuje zgodnie z § 10.
§ 12
1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce
zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie Członków za szczególne zasługi dla
Stowarzyszenia.
2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego nie
powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.
3. Walne Zebranie Członków może odebrać godność członka honorowego w wypadkach
określonych w § 10 ust. 2 lit. a) - f).
§ 13
1. Członkowi honorowemu może być nadana godność Honorowego Przewodniczącego
Stowarzyszenia. Godność tę Walne Zebranie Członków może nadać osobie szczególnie
zasłużonej w działalności na rzecz Stowarzyszenia, której postawa moralna i
dotychczasowa działalność jest zgodna z celami i zasadami działalności Stowarzyszenia.
2. W tym samym czasie godność Honorowego Przewodniczącego Stowarzyszenia może być
przypisana tylko jednej osobie.
3. Honorowy Przewodniczący Stowarzyszenia ma prawo udziału w pracach wszystkich
organów Stowarzyszenia z głosem doradczym.
§ 14
Kandydaci zarejestrowani, członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w
pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani
biernego prawa wyborczego.
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Władze i Zasady Podejmowania Decyzji
§ 15
1.
a)
b)
c)
2.
3.
a)
b)
c)

Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zebranie Członków,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna.
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem, że pierwsza kadencja Komisji
Rewizyjnej trwa do momentu rozpoczęcia Walnego Zebrania Członków w następnym roku.
Przy podejmowaniu uchwał każdy z organów Stowarzyszenia stosuje następujące zasady:
kierowanie się dobrem wspólnym i merytoryczną wiedzą ekspercką, przy jednoczesnym
dążeniu do rozwoju Stowarzyszenia,
organy podejmują decyzję w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy czym
członkowie organów powinni dążyć do podejmowania wszelkich uchwał jednogłośnie,
posiedzenia i głosowanie wszystkich władz Stowarzyszenia mogą odbywać się za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.
§ 16

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków tworzą członkowie zwyczajni i członkowie honorowi.
3. Kandydaci na członków zwykłych oraz członkowie wspierający mają prawo udziału w
obradach, ale nie posiadają prawa głosu na Walnym Zebraniu Członków.
4. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 17
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz na rok przez Zarząd
Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna może zwołać zwyczajne Walne Zebranie Członków,
jeżeli Zarząd nie zwoła go w ciągu 12 miesięcy od ostatniego zwyczajnego Walnego
Zebrania Członków.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny
wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na
7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków, z zastrzeżeniem obrad
dotyczących
zmian Statutu lub decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia, dla których
wymagane jest kworum połowy członków Stowarzyszenia.
5. W wyniku braku kworum w przypadku obrad dotyczących zmian w Statucie Zarząd
zwołuje kolejne Zebranie wyznaczając jego datę na dzień przypadający nie później niż w
terminie 14 dnia od daty pierwszego Zebrania. Postanowienia dotyczące kworum nie
dotyczą zwołanego tak na drugi termin Walnego Zebrania Członków dotyczącego zmian
Statutu.
6. Członkowie Stowarzyszenia mogą oddawać głosy z wykorzystaniem środków komunikacji
elektronicznej.
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§ 18
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia,
2. uchwalanie zmian Statutu,
3. wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6. uchwalanie budżetu,
7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia,
8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia i jego
władze,
10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
11. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu za czynności wykonywane w związku z
pełnioną funkcją,
12. wyznaczanie pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między
Stowarzyszeniem a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi,
13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
§ 19
1. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym Przewodniczącego Zarządu i Członka Zarządu ds.
finansów powoływanych przez Walne Zebranie Członków.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się za pomocą środków komunikowania
elektronicznego (telekonferencja).
4. W posiedzeniach tych mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej lub zaproszeni
goście z głosem doradczym.
5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w
związku z pełnioną funkcją.
§ 20
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wspieranie działań członków Stowarzyszenia
c) uchwalanie regulaminu działania Zarządu Stowarzyszenia,
d) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
e) sporządzanie planów pracy i budżetu,
f) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
g) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
h) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
i) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
j) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
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k) ustalanie polityki i procedury pozwalającej na zarządzanie finansami i odpowiedzialność
za odprowadzanie wymaganych przepisami podatków i opłat do stosownych organów
administracji państwowej,
l) ustalanie wzoru pieczęci i logo Stowarzyszenia.
2. Prezes Zarządu:
a) zwołuje posiedzenia Zarządu co najmniej raz na kwartał, z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem,
b) przewodniczy obradom Zarządu,
c) pełni funkcje reprezentacyjne i publiczne w zewnętrznych kontaktach Stowarzyszenia,
3. Prawo do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia ma Prezes Zarządu lub inny
wyznaczony przez niego Członek Zarządu.
4. Członek Zarządu ds. Finansów Nadzoruje całość spraw finansowych Stowarzyszenia, w tym
sprawy związane z prowadzeniem ksiąg oraz sprawy podatkowe.
§ 21
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
2. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.
3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na
pierwszym posiedzeniu komisji.
4. W przypadku równej liczby głosów przy podejmowaniu uchwał, decyduje głos
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
§ 22
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola działalności Stowarzyszenia,
2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
3. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 23
Jeśli skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie
ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu,
który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż jedną trzecią składu
organu władzy.
Majątek i Działalność Stowarzyszenia
§ 24
Majątek Stowarzyszenia powstaje, w szczególności:
1. ze składek członkowskich,
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2. z darowizn, spadków, zapisów,
3. z dochodów z własnej działalności statutowej,
4. z dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem
Stowarzyszenia,
5. z dotacji i ofiarności publicznej,
6. z działalności gospodarczej.
§ 25
1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą
wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
§ 26
1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rok obrotowy Stowarzyszenia pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
3. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
4. Następujące czynności Zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:
a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
b) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,
c) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
d) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,
e) przyjęcie lub odrzucenie spadku.
§ 27
1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań
majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:
a) członków Stowarzyszenia i jego organów,
b) pracowników Stowarzyszenia,
c) małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych
lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,
d) osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1
pkt a) - d), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa
w ust. 1 pkt a) - d) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4. Zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie na szczególnych zasadach towarów lub
usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w ust. 1 pkt a) i b) oraz od
osób, o których mowa w ust. 1 pkt c) i d).
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§ 28
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie
służącym realizacji jego celów statutowych.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
a) 18.12.Z sprzedaż materiałów reklamowych,
b) 58.11.Z Wydawanie książek,
c) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
d) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
e) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
f) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
g) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
h) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
i) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(Internet)
j) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
k) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
l) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
§ 29
Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa łącznie dwóch członków Zarządu.
Przepisy Końcowe
§ 30
Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia, w drodze uchwały powziętej zgodnie z § 15 ust. 3 oraz § 17.
§ 31
1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków
zgodnie z § 15 ust. 3 oraz § 17 przy obecności co najmniej połowy członków
Stowarzyszenia.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia jeśli Walne Zebranie Członków nie
wyznaczy innych likwidatorów.
3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o
Stowarzyszeniach.
Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Dwie Kreski w
dniu 25 czerwca 2021 roku w Warszawie.
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