Statut Towarzystwa Nasz Dom
z dnia 14 listopada 1991 r.
po zmianach dokonanych w dniach: 10.03.2001 r., 19.05.2006 r., 13.09.2008 r.,
29.06.2009 r., 3.12.2011 r. oraz 12.12.2014 r.
Tekst zmieniony i ujednolicony
Stowarzyszenie NASZ DOM, zwane dalej Towarzystwem, kontynuuje działalność
Towarzystwa „Nasz Dom”, które istniało w latach 1921-1945 z siedzibą w „Naszym Domu”
na warszawskich Bielanach, przy obecnej Alei Zjednoczenia nr 34.
Towarzystwo NASZ DOM opiera się w swojej działalności na Konwencji Praw Dziecka
przyjętej przez zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 roku.
Misją Towarzystwa Nasz Dom jest dbałość o stabilne środowisko rodzinne (własne lub
czasowo zastępcze) dla dzieci zagrożonych trwałym zerwaniem więzi rodzinnych oraz
wszelkie działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznej więzi z bliskimi dorosłymi,
warunków do rozwoju, a także odpowiedniego przygotowania do samodzielnego życia.
Towarzystwo czerpie inspiracje z myśli pedagogicznej Janusza Korczaka i Maryny Falskiej
oraz współczesnych osiągnięć psychologii i pracy socjalnej opartych na podmiotowym,
wzmacniającym podejściu do dzieci i rodzin, jak również wykorzystaniu ich wewnętrznych
i zewnętrznych zasobów.
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie pod nazwą Towarzystwo NASZ DOM z siedzibą w Warszawie, zwane dalej
Towarzystwem działa zgodnie z obowiązującym prawem, na podstawie ustawy Prawo o
Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami), ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873) oraz
niniejszego statutu.
§2
1. Towarzystwo posiada osobowość prawną.
2. Towarzystwo powołane jest na czas nieokreślony.
§3
1. Towarzystwo działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Towarzystwo może prowadzić działalność także poza granicami kraju zgodnie z
przepisami prawa danego państwa.
§4
1. Towarzystwo może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych o podobnym
profilu działania. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
2. Towarzystwo może powoływać fundacje.
§5

1. Znakiem Towarzystwa jest zastrzeżony znak towarowy Dzieciak; biała główka Dzieciaka
na czerwonym polu, według wzoru załączonego do niniejszego statutu.
2. Towarzystwo może używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
§6
1. Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu jego członków.
2. Do prowadzenia swojej działalności Towarzystwo może zatrudniać pracowników, w tym
osoby spośród członków Towarzystwa.
ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby ich realizacji
§7
Celami Towarzystwa są:
1. wzmacnianie więzi rodzinnych dzieci wychowujących się poza własnymi rodzinami;
2. zwiększenie szans na godne życie oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i
młodzieży z rodzin w kryzysie, rodzinnych form opieki zastępczej oraz przebywającej w
placówkach opiekuńczo-wychowawczych (w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
intelektualnie i fizycznie);
3. zwiększenie możliwości startu życiowego dla usamodzielnionych wychowanków pieczy
zastępczej;
4. zmniejszenie ilości dzieci i młodzieży w instytucjonalnej pieczy zastępczej;
5. tworzenie spójnego systemu pomocy dziecku i rodzinie na poziomie lokalnym, krajowym
oraz współpraca w tej dziedzinie poza granicami kraju.
§8
Towarzystwo realizuje swoje cele określone w § 7 przez:
1. Współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi
polskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi oraz innymi podmiotami.
2. Zabieranie głosu w publicznych debatach w sprawach z zakresu statutowej działalności
Towarzystwa.
3. Organizowanie pomocy dla rodzin w kryzysie poprzez prowadzenie działań o charakterze
socjalno – pedagogicznym, warsztatów szkoleniowych i terapeutycznych, terapii
indywidualnej, grup wsparcia i podobnych.
4. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, poradnictwa oraz wydawnictw w zakresie rodzinnej
opieki zastępczej i adopcji.
5. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, poradnictwa i wydawnictw dla kadr ośrodków
pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.
6. Promowanie kameralnych form opieki zastępczej oraz indywidualnego podejścia do
dziecka i rodziny będącej w kryzysie.
7. Pomoc finansową i merytoryczną dla ośrodków adopcyjnych, placówek opiekuńczowychowawczych, resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych i różnych form rodzinnej opieki
zastępczej.
8. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z terapią, krajoznawstwem
i edukacją kulturalną.

9. Organizowanie, prowadzenie i wspieranie własnych ośrodków adopcyjnych oraz placówek
opiekuńczo-wychowawczych, w tym placówek o charakterze rodzinnym, ośrodków
wspierania pieczy zastępczej oraz ośrodków edukacyjno-szkoleniowych.
10. Realizację programów autorskich dotyczących indywidualnej pomocy dzieciom
przebywającym w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz
resocjalizacyjnych i ich rodzinom.
11. Udzielanie pomocy materialnej i psychologicznej byłym wychowankom pieczy
zastępczej.
12. Prowadzenie działalności badawczej i monitoringowej.
§9
1.
Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących
realizacji celów statutowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Działalność ta
stanowi działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego prowadzonej
przez Towarzystwo.
2.
Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy wyłącznie realizacji celów
statutowych oraz zadań należących do sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4
ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr
96 poz. 873) i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
3.
Towarzystwo prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie
określonym w § 8 statutu. Nie prowadzi natomiast odpłatnej działalności pożytku
publicznego.
ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10
Członkowie dzielą się na:
a) zwyczajnych;
b) wspierających;
c) honorowych.
§ 11
1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każda osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która
złoży wypełnioną deklarację i zobowiąże się do płacenia składek.
2. Decyzję o przyjęciu do Towarzystwa podejmuje Zarząd w terminie 30 dni od złożenia
deklaracji.
§ 12
Członek zwyczajny ma prawo:
a) brać udział w pracach i innych przedsięwzięciach Towarzystwa;
b) wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa;
c) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu;

d) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Towarzystwa;
e) korzystać z pomocy Towarzystwa w podejmowanych działaniach zgodnych z jego
celami statutowymi.
§ 13
1. Członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna (obywatel polski lub
cudzoziemiec) lub osoba prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością i akceptująca
cele Towarzystwa, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez
Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członek wspierający, będący osobą prawną, działa w Towarzystwie za pośrednictwem
swojego przedstawiciela.
§ 14
Członek wspierający ma prawo:
a) uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zebraniu;
b) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Towarzystwa.
§ 15
1. Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona
dla realizacji celów statutowych Towarzystwa.
2. Członkostwo honorowe jest nadawane i odbierane przez Walne Zebranie na wniosek
Zarządu.
3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, za wyjątkiem czynnego
i biernego prawa wyborczego.
4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§ 16
Do obowiązków członków Towarzystwa należy:
a) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;
b) czynne uczestniczenie w realizacji celów statutowych Towarzystwa;
c) regularne opłacanie składek członkowskich przez członków zwyczajnych.
§ 17
Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie do Zarządu, (skreślenie z listy członków);
2. śmierci osoby fizycznej lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego osobę prawną (skreślenie z listy członków);
3. uchwały Zarządu o wykluczeniu członka z powodu niepłacenia składek członkowskich
przez okres 2 lat, mimo uprzedniego upomnienia;
4. uchwały Zarządu o wykluczeniu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu,
regulaminów lub uchwał władz Towarzystwa lub rażącego działania na szkodę
Towarzystwa.
§ 18

1. Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie
14 dni do Komisji Rewizyjnej, a w następnej instancji w tym samym terminie - do Walnego
Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.
2. Termin złożenia odwołania od uchwały w sprawie skreślenia lub wykluczenia z listy
członków biegnie od chwili doręczenia przedmiotowej uchwały zainteresowanemu.
ROZDZIAŁ IV
Władze Towarzystwa
§ 19
Władzami Towarzystwa są:
a) Walne Zebranie Członków;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna.
§ 20
Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków, zwane dalej Walnym
Zebraniem, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 21
1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku jako sprawozdawcze i
co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego
terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem
Walnego Zebrania.
2. Jeśli statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania – w
pierwszym terminie, w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych.
3. W Walnym Zebraniu udział biorą z głosami stanowiącymi członkowie zwyczajni i
honorowi, z głosami doradczymi członkowie wspierający i zaproszeni goście.
§ 22
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa;
2. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Towarzystwa;
3. podejmowanie uchwał w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek
Komisji Rewizyjnej;
4. wybór członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;
5. ustalanie wysokości składek członkowskich;
6. nadawanie godności członka honorowego;
7. podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu i rozwiązania Towarzystwa;
8. rozpatrywanie odwołań od uchwał w sprawach członkowskich;
9. określenie zakresu prowadzonej przez Towarzystwo nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego i działalności gospodarczej.
§ 23

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy;
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej;
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Towarzystwa.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty
zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
3. W przypadku niezwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania w trybie określonym w ust.
2, uprawnienie do zwołania go przejmuje Komisja Rewizyjna.
4. Uchwały nadzwyczajnego Walnego Zebrania zapadają w sposób przewidziany dla uchwał
zwyczajnego Walnego Zebrania, przewidziany w § 21 statutu.
§ 24
1. Zarząd jest najwyższą władzą Towarzystwa w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami.
2. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie członków w tajnym głosowaniu zwykłą
większością głosów.
3. Zarząd składa się z 5 - 7 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród
siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Ilość członków każdorazowo ustala
Walne Zebranie.
4. Warunkiem pełnienia funkcji w Zarządzie jest złożenie przez kandydata oświadczenia, że
nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej
jednak niż raz na kwartał. Pierwsze posiedzenie Zarządu po wyborze członków, powinno
odbyć się najpóźniej w ciągu trzech dni od Walnego Zebrania, na którym ten wybór nastąpił.
7. Zarząd podejmuje uchwały przez głosowanie, a w przypadku równej ilości głosów
przeważa głos Przewodniczącego.
8. Zarząd może powołać Radę Programową Towarzystwa, która jest ciałem doradczym w
zakresie tworzenia i realizacji programu Towarzystwa, jak również realizowanych przez
Towarzystwo programów pedagogicznych oraz z dziedziny pomocy społecznej.
§ 25
Do kompetencji Zarządu należy:
1. reprezentowanie interesów Towarzystwa podczas całej kadencji, również poza
posiedzeniami Zarządu.
2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania;
3. uchwalanie corocznych planów pracy i budżetu Towarzystwa;
4. składanie sprawozdań z rocznej działalności Towarzystwa Walnemu Zebraniu;
5. zarządzanie majątkiem Towarzystwa;
6. kierowanie i organizowanie bieżącej działalności w sposób zapewniający realizację celów
statutowych Towarzystwa;
7. organizowanie imprez, akcji i zbiórek publicznych w celu zebrania funduszy na działalność
statutową;
8. rozdział pozyskanych środków finansowych i rzeczowych;
9. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie,
wykluczanie);
10. wnioskowanie do Walnego Zebrania o nadanie członkostwa honorowego;

11. rozpatrywanie sporów powstałych pomiędzy członkami na tle działalności w
Towarzystwie;
12. zwoływanie Walnych Zebrań;
13. podejmowanie uchwał o utworzeniu własnych placówek opiekuńczo-wychowawczych
ośrodków adopcyjnych, ośrodków wspierania pieczy zastępczej oraz ośrodków edukacyjno
szkoleniowych, a także sprawowanie nadzoru nad ich działalnością
14. zatrudnianie pracowników Towarzystwa, wyznaczanie i odwołanie dyrektorów jego
placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków adopcyjnych, ośrodków wspierania pieczy
zastępczej i ośrodków edukacyjno szkoleniowych
15. udzielanie dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczym, ośrodków adopcyjnych
lub ośrodków wspierania pieczy zastępczej Towarzystwa oraz ośrodków edukacyjno
szkoleniowych pełnomocnictw do podejmowania decyzji i reprezentowania Towarzystwa w
sprawach należących do ich kompetencji, a mieszczących się w kompetencji Zarządu;
16. udzielanie pełnomocnictw członkom Zarządu i innym osobom;
17.przyznawanie
prawa
do
posługiwania
się
znakiem
Dzieciak;
18. podejmowanie decyzji w przedmiocie przystąpienia i wystąpienia z innych organizacji.
§ 26
1. Komisja Rewizyjna stanowi organ kontroli w Towarzystwie.
2. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie członków w tajnym głosowaniu
zwykłą większością głosów.
3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy spośród siebie wybierają
Przewodniczącego.
§ 27
1. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym i niezależnym od Zarządu. Komisja nie
podlega Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
§ 28
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności Towarzystwa;
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania
wyjaśnień;
3. wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania;
4. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z
wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu;
5. zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania w wypadku zaistnienia sytuacji z § 23 ust
3.
§ 29

1. Kontrola całokształtu działalności finansowej obejmuje badania dokumentów, ksiąg
rachunkowych, zestawień itp. Z kontroli każdorazowo sporządzany jest protokół.
2. Kontrola całokształtu działalności w pozostałym zakresie obejmuje badanie sprawozdań
merytorycznych, raportów z działalności, itp. Z kontroli każdorazowo sporządzony jest
protokół.
§ 30
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.
2. Przewodniczący Zarządu zawiadamia członków Komisji Rewizyjnej o planowanej dacie
posiedzenia Zarządu – z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
§ 31
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
2. Uchwały tych organów, jeśli statut nie stanowi inaczej, zapadają zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w przypadku Komisji Rewizyjnej – w
obecności co najmniej 2 członków.
3. Uchwały tych organów są podejmowane w głosowaniu jawnym, chyba że statut stanowi
inaczej. Członkowie organów mogą podjąć uchwałę o podejmowaniu decyzji w głosowaniu
tajnym.
4. W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym że liczba osób dokooptowanych nie może
przekraczać 1/3 członków tych władz z wyboru.
ROZDZIAŁ V
Placówki Towarzystwa
§ 32
1. Towarzystwo może tworzyć własne placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki
adopcyjne, dalej zwane łącznie placówkami oraz ośrodki edukacyjno szkoleniowe.
2. Placówki działają na podstawie i w granicach wskazanych w ustawie z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz.
135 ze zm.) i innych obowiązujących przepisów prawa
3. Towarzystwo może tworzyć także własne ośrodki wspierania pieczy zastępczej.
4. Powołanie i rozwiązanie placówki, ośrodka wspierania pieczy zastępczej, ośrodka
adopcyjnego, ośrodka edukacyjno szkoleniowego następuje uchwałą Zarządu.
5. Pracę jednostek, o których mowa w niniejszym paragrafie, reguluje ich regulamin.
ROZDZIAŁ VI
Majątek Towarzystwa
§ 33

1. Majątek Towarzystwa stanowią: nieruchomości, ruchomości, fundusze oraz dobra
niematerialne.
2. Majątek Towarzystwa powstaje:
a) ze składek członkowskich;
b) ze zbiórek publicznych, akcji społecznych i różnego rodzaju imprez przynoszących
dochód;
c) z darowizn, dotacji, grantów, spadków, zapisów;
d) z prowadzenia działalności gospodarczej;
e) z wpływów z działalności statutowej;
f) z wpływów z 1% podatku;
g) z dochodów z posiadanych praw majątkowych, w tym odsetek bankowych i innych
dochodów z tytułu zarządzania majątkiem Towarzystwa.
3. Towarzystwo ma prawo nabywać udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
oraz akcje w spółkach akcyjnych.
4. Dokumentacja działalności gospodarczej jest wyodrębniona ewidencyjnie w księgach
rachunkowych Towarzystwa w sposób zgodny z obowiązującym prawem, oraz czytelny dla
organów nadzoru, kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.
§ 34
Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy
pozostają w związku małżeńskim 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 Towarzystwa na rzecz jej 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 Towarzystwa 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 ze statutowego celu Towarzystwa.
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.
§ 35
1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Towarzystwo może
nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2. Oświadczenia woli w sprawach Towarzystwa składają łącznie dwie osoby:
a) Przewodniczący oraz jeden z członków Zarządu lub
b) Wiceprzewodniczący oraz jeden z członków Zarządu lub
c) Przewodniczący i Wiceprzewodniczący.
ROZDZIAŁ VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa
§ 36

1. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie
większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków upoważnionych do
głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
2. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany
podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.
3. W przypadku rozwiązania się Towarzystwa, Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu
majątku Towarzystwa i powoła trzyosobową Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi
likwidację Towarzystwa.
Załącznik do Statutu Towarzystwa Nasz Dom
Wzór znaku Towarzystwa
(§ 6 ustęp 1 „Znakiem Towarzystwa jest zastrzeżony znak towarowy Dzieciak: biała główka
Dzieciaka na czerwonym polu, według wzoru załączonego do niniejszego statutu”).

