
S T A T U T
S T O W A R Z Y S Z E N I A 

A b s t y n e n c k i  K l u b   Ż e g l a r s k i   „ P A P R O C A N Y ” 

uchwalony w dniu 12 lutego 2007 roku
 (tekst jednolity z dnia 31 marca 2012 roku)

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie  nosi  nazwę  Abstynencki  Klub  Żeglarski  „PAPROCANY”  i  w  dalszych
postanowieniach Statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku: „Prawo o
stowarzyszeniach", (tekst jednolity  w Dz. U. z 2001 roku, nr 79, poz. 855, z późniejszymi
zmianami) oraz niniejszego Statutu i posiada osobowość prawną.

      § 3

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Tychy. 
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym

uwzględnieniem Miasta Tychy.
3. Dla właściwej realizacji swoich celów Stowarzyszenie może działać także poza granicami

Rzeczypospolitej.

§ 4

Stowarzyszenie zawarte jest na czas nieoznaczony.

§ 5

Stowarzyszenie  opiera  swoją  działalność  na  pracy  społecznej  członków.  Do  prowadzenia
swych spraw może zatrudniać pracowników. 

§ 6

Stowarzyszenie  może  używać  odznak  i  pieczęci  na  zasadach  określonych  w  przepisach
szczegółowych.

§ 7

Stowarzyszenie  może  należeć  do  innych  krajowych  i  międzynarodowych  organizacji  o
podobnych celach.
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Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 8

      Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w zakresie:
1. Ochrony i promocji zdrowia,
2. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
3. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
4. Przeciwdziałania  uzależnieniom i patologiom społecznym.

§ 9

1. Do realizacji tego celu Stowarzyszenie:
a) stwarza  osobom uzależnionym  i  współuzależnionym warunki  do  aktywnego  i

atrakcyjnego spędzania wolnego czasu jako alternatywy dla nałogów,
b) udziela pomocy w rozwiązywaniu szeroko rozumianych problemów uzależnień,
c) udziela  pomocy  osobom  mającym  problemy  z  uzależnieniem,  w  tym  także

poprzez prowadzenie zajęć terapeutycznych i oświatowych,
d) prowadzi współpracę z innymi organizacjami o podobnych celach.

2. Dla  realizacji  celu  Stowarzyszenie  prowadzi  nieodpłatną  działalność  pożytku
publicznego, której przedmiotem są:
a) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6),
b) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania (PKD 88.9),
c) działalność związana ze sportem (PKD 93.1),
d) działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2),
e) działalność pozostałych organizacji członkowskich (PKD 94.9). 

3. W zakresie wskazanym w ustępie 2 lit. „c” i „d” działalność Stowarzyszenia może być
prowadzona jako odpłatna działalność pożytku publicznego.

§ 10

1. Stowarzyszenie  może  prowadzić  działalność  gospodarczą,  na  ogólnych  zasadach
określonych w odrębnych przepisach. 

2. Działalność gospodarcza może być prowadzona w następujących przedmiotach:
 realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD

41.1),
 roboty  budowlane  związane  ze  wznoszeniem  budynków  mieszkalnych  i

niemieszkalnych (PKD 41.2),
 roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1),
 roboty  związane  z  budową  rurociągów,  linii  telekomunikacyjnych  i

elektroenergetycznych (PKD 42.2),
 roboty  związane  z  budową  pozostałych  obiektów  inżynierii  lądowej  i  wodnej

(PKD 42.9), 
 rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1),
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 wykonywanie  instalacji  elektrycznych,  wodno – kanalizacyjnych,  i  pozostałych
instalacji budowlanych (PKD 43.2),

 wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3),
 pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9),
 sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1),
 sprzedaż  detaliczna  żywności,  napojów i  wyrobów tytoniowych  prowadzona w

wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.2),
 sprzedaż  detaliczna  pozostałych  wyrobów  prowadzona  w  wyspecjalizowanych

sklepach (PKD 47.7),
 sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.8),
 sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

(PKD 47.9),
 działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2),
 przygotowanie i podawanie posiłków (PKD 56.3),
 wydawanie  książek  i  periodyków  oraz  pozostała  działalność  wydawnicza,  z

wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1),
 kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.1), 
 wynajem i  zarządzanie  nieruchomościami  własnymi  lub  dzierżawionymi  (PKD

68.2),
 działalność  związana  z  obsługą  rynku  nieruchomości  wykonywana  na  zlecenie

(PKD 68.3),
 reklama (PKD 73.1), 
 pozostała  działalność  profesjonalna,  naukowa  i  techniczna  gdzie  indziej

niesklasyfikowana (PKD 74.9), 
 wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2)
 wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD

77.3),
 działalność  agentów i  pośredników turystycznych  oraz  organizatorów turystyki

(PKD 79.1),
 pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

(PKD 79.9),
 działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD

81.1), 
 sprzątanie obiektów (PKD 81.2),
 gimnazja  i  szkoły  ponadgimnazjalne,  z  wyłączeniem szkół  policealnych  (PKD

85.3),
 pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5) 

3. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów
Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
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§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych,
2. Członków wspierających,
3. Członków honorowych.

§ 13

1. Członkiem  zwyczajnym  może  być  osoba  fizyczna  posiadająca  pełną  zdolność  do
czynności  prawnych i nie pozbawiona praw publicznych,  która jest uzależniona od
alkoholu,  substancji  odurzających  lub  jest  osobą  współuzależnioną  i  utrzymuje
abstynencję.

2. Osoby w wieku od 16 do 18 lat, mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
mogą należeć do Stowarzyszenia jako członkowie zwyczajni i korzystać z czynnego i
biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu większość muszą stanowić
osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

3. Osoby poniżej 16 roku życia mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do
Stowarzyszenia jako członkowie zwyczajni, z tym że do ukończenia 16 roku życia bez
prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach Członków oraz bez korzystania z
czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. 

4. Do  Stowarzyszenia  mogą  także  przystępować  cudzoziemcy,  niezależnie  od  ich
miejsca zamieszkania.

5. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do: 
a) czynnego  i  biernego  prawa  wyborczego  w wyborach  do  wszystkich  władz

Stowarzyszenia;
b) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków, 
c) wypowiadania się i wyrażania opinii,  zgłaszania wniosków i postulatów, we

wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia,
d) uczestniczenia  we  wszelkich  formach  działania  służących  realizacji  celów

statutowych Stowarzyszenia,
e) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
f) uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia,
g) posiadania legitymacji i odznaki Stowarzyszenia.

6. Członek zwyczajny obowiązany jest do: 
a) pozostawania w abstynencji,
b) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego  opłacania  składek  i  innych  świadczeń  na  rzecz

Stowarzyszenia,

§ 14

1. Członkiem  wspierającym  może  być  osoba  fizyczna  lub  prawna  zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego
przedstawiciela.

2. Członek  wspierający  Stowarzyszenia  ma  wszystkie  uprawnienia  przysługujące
członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego i  biernego prawa wyborczego,  a w
Walnym Zebraniu Członków uczestniczy z głosem doradczym. Członek wspierający
nie może pełnić  funkcji  ani  też wykonywać  czynności  związanych  z reprezentacją
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Stowarzyszenia  wobec  osób  trzecich  oraz  związanych  z  prowadzeniem  spraw
Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający jest zobowiązany do przestrzegania obowiązków określonych w
§ 13 ust. 6 pkt  b) i c) 

§ 15

1. Członkiem  honorowym  może  być  osoba  fizyczna  szczególnie  zasłużona  dla
Stowarzyszenia,  która wniosła  wkład w rozwój idei  i  realizację  celów statutowych
Stowarzyszenia. 

2. Członek  honorowy  Stowarzyszenia  ma  wszystkie  uprawnienia  przysługujące
członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego i  biernego prawa wyborczego,  a w
Walnym Zebraniu Członków uczestniczy z głosem doradczym.

3. Członek  honorowy  zwolniony  jest  z  obowiązku  opłacania  składek,  jest  natomiast
zobowiązany do przestrzegania obowiązków określonych w § 13 ust. 6 pkt  b). 

§ 16

1. Członków zwyczajnych  i  wspierających  przyjmuje  w  drodze  uchwały  Zarząd,  na
podstawie  pisemnej  deklaracji,  po  przeprowadzeniu  rozmowy  kwalifikacyjnej  i
uzyskaniu  uprzedniej  rekomendacji  co  najmniej  dwóch  członków  zwyczajnych
Stowarzyszenia

2. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
3. Celem wykazania  zaangażowania  w sprawy Stowarzyszenia  oraz uwiarygodnienia

swojego stosunku do zadań i celów realizowanych przez Stowarzyszenie, dla nowych
członków  Stowarzyszenia  ustala  się  roczny  okres  próbny,  podczas  którego,  za
nowego członka odpowiedzialne są osoby rekomendujące go.

4. W  wyjątkowych  wypadkach,  w  tym  zwłaszcza  z  uwagi  na  kwalifikacje  lub
umiejętności  członka  wspierającego  albo  jego  zaangażowanie  w  działalność
Stowarzyszenia,  członek  taki  może  uzyskać  status  członka  zwyczajnego  po
zakończeniu okresu próbnego. Decyzje w tej kwestii, na wniosek Zarządu, podejmuje
Walne  Zebranie  Członków,  większością  co  najmniej  3/4  głosów,  w  głosowaniu
tajnym. 

§ 17

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, 
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka,
c) skreślenia  z  listy  członków  z  powodu  nieusprawiedliwionego  zalegania  z

opłatą
składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6
miesięcy,

d) skreślenia z listy członków z powodu:
-  zawarcia nieprawdziwych danych w deklaracji członkowskiej, 
- nieprzestrzegania postanowień Statutu oraz uchwalonych regulaminów,  w

szczególności w zakresie obowiązków członków Stowarzyszenia,
-  działania na szkodę Stowarzyszenia .

2. Decyzję o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w formie
uchwały,  zawierającej  uzasadnienie.  Do  złożenia  wniosku  o  skreślenie  z  listy
członków  uprawniony  jest  każdy  organ  Stowarzyszenia  wskazany  w  §  18  pkt  1
Statutu.
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3. Osoba  skreślona  ma  prawo  przedstawienia  odwołania  na  najbliższym  Walnym
Zebraniu Członków, które może podjąć uchwałę uchylającą skreślenie.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 18

1. Władzami Stowarzyszenia są:
- Walne Zebranie Członków,
- Zarząd,
- Komisja Rewizyjna.

2. Wyboru  członków  oraz  Prezesa  pierwszego  Zarządu,  a  także  członków,  w  tym
Przewodniczącego,  pierwszej  Komisji  Rewizyjnej,  dokonują  założyciele
Stowarzyszenia większością głosów.

§ 19

1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 5 lat. 
2. Z zastrzeżeniem § 18 ust.  2  oraz § 19 ust.  3,  wyboru  i  odwołania  członków oraz

Prezesa Zarządu, a także członków Komisji Rewizyjnej, w tym jej Przewodniczącego,
dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością
głosów.

3. Odwołanie Prezesa Zarządu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej
większością  3/4  głosów,  przy  czym  dla  ważności  tej  uchwały  koniecznym  jest
powołanie  na  tym  samym  Zebraniu  nowego  Prezesa  Zarządu,  w  drodze  uchwały
podjętej większością 3/4 głosów.

4. Członkowie  wybrani  do  władz  Stowarzyszenia  mogą  tę  samą  funkcję  pełnić
ponownie.

5. W przypadku zaistnienia  takiej  potrzeby skład osobowy władz Stowarzyszenia jest
uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone stanowisko.

6. Dla ważności uchwał władz Stowarzyszenia, tj. Walnego Zebrania Członków, Zarządu
oraz  Komisji  Rewizyjnej,  nie  jest  wymagane  kworum,  chyba  że  Statut  stanowi
inaczej.

§ 20
(skreślony).

Walne Zebranie Członków

§ 21

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 honorowi oraz członkowie wspierający.

§ 22

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
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2. Zwyczajne  Walne  Zebranie  Członków zwołuje  się  raz  w roku,  w terminie  do  30
czerwca  jako  zebranie  sprawozdawczo  –  programowe  oraz  raz  na  5  lat  -zebranie
sprawozdawczo – wyborcze.

3. Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący.
4. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków wybierany jest w głosowaniu jawnym,

bezwzględną  większością  obecnych  członków na  czas  danego Zebrania.  Do czasu
wyboru Przewodniczącego jego funkcje pełni Prezes Zarządu.

5. Nadzwyczajne  Walne  Zebranie  Członków  zwołuje  w  szczególnie  uzasadnionych
przypadkach:
- Zarząd – z własnej inicjatywy lub na pisemne żądanie co najmniej 15 członków, w

terminie 14 dni od dnia otrzymania tego żądania.
                  -     Komisja Rewizyjna

- zwyczajni  członkowie  Stowarzyszenia  w  ilości  co  najmniej  3/4  wszystkich
zwyczajnych członków Stowarzyszenia.

6. O  miejscu,  terminie  i  porządku  obrad  Walnego  Zebrania  Członków  Zarząd
powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

7. Uchwały  Walnego  Zebrania  Członków  zapadają  w  głosowaniu  jawnym,  zwykłą
większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej.

§ 23

     Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy: 
1. Uchwalanie Statutu i jego zmian,
2. Uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
3. Wybór  i  odwoływanie  członków władz  Stowarzyszenia,  w tym Prezesa  Zarządu  i

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 
5. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

z zastrzeżeniem § 30 ust. 3,
6. Inne sprawy przewidziane Statutem,
7. Pozostałe sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 24

1. Zarząd  kieruje  całokształtem  działalności  Stowarzyszenia,  zgodnie  z  uchwałami
Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność
przed Walnym Zebraniem Członków

2. Zarząd składa się z od 2 do 6 członków oraz Prezesa.
3. Członkiem  Zarządu  nie  może  być  osoba  skazana  prawomocnym  wyrokiem  za

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Osobami  uprawnionymi  do  reprezentowania  Stowarzyszenia  są:  Prezes  Zarządu

jednoosobowo  lub  dwaj  członkowie  Zarządu  działający  łącznie,  przy  czym  dla
ważności  oświadczenia  woli  w  przedmiocie  praw  i  obowiązków  majątkowych  w
sprawach w których wartość przekracza 1.000 złotych wymagana jest reprezentacja
przez Prezesa Zarządu i jednego członka Zarządu.

5. Uchwały Zarządu, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 
głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa.

6. Uchwały w sprawach wskazanych w § 25 pkt 2-5 wymagają zgody Prezesa Zarządu.
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§ 25

     Do zakresu działania Zarządu należy:
1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2. Ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
3. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4. Ustalanie wysokości składek członkowskich,
5. Podejmowanie  decyzji  w  sprawie  nabycia  lub  zbycia  majątku  nieruchomego  i

ruchomego,
6. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
7. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i skreślania członków,
8. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

Komisja Rewizyjna

§ 26

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania 
kontroli i nadzoru nad jego działalnością. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 członków, z których jeden pełni funkcję 
Przewodniczącego.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie  mogą  być  członkami  organu  zarządzającego  ani  pozostawać  z  nimi  w

związku  małżeńskim,  we  wspólnym  pożyciu,  w  stosunku  pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą  otrzymywać  z  tytułu  pełnienia  funkcji  w  takim  organie  zwrot
uzasadnionych  kosztów  lub  wynagrodzenie  w  wysokości  nie  wyższej  niż
przeciętne  miesięczne  wynagrodzenie  w  sektorze  przedsiębiorstw  ogłoszone
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

4. Uchwały  Komisji  Rewizyjnej,  podejmowane  są  w  głosowaniu  jawnym,  zwykłą
większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 27

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3. Prawo  zwołania  Nadzwyczajnego  Walnego  Zebrania  Członków,  a  także  prawo

żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4. Składanie  na  Walnym  Zebraniu  Członków  wniosków  o  udzielenie  (lub  odmowę

udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
5. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 28
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Komisja  Rewizyjna  ma  prawo  żądania  od  członków  i  władz  Stowarzyszenia  złożenia
pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział VI
Majątek i fundusze

§ 29

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie, 
b) darowizny, zapisy i spadki, 
c) dochody z własnej działalności, 
d) dochody z majątku Stowarzyszenia,
e) dotacje i ofiarność publiczna

2. Składki  członkowskie  powinny  być  wpłacane  do  końca  I  kwartału  każdego  roku.
Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w
ciągu  4  tygodni  od  otrzymania  powiadomienia  o  przyjęciu  do  Stowarzyszenia.
Wysokość składek określa Zarząd.

3. Stowarzyszenie  prowadzi  gospodarkę  finansową  oraz  rachunkowość,  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami.

      4.  Zabronione jest:  
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w

stosunku  do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z
którymi  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",

b) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz 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,

c) wykorzystywanie  majątku  Stowarzyszenia  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,

d) dokonywanie 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.

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 30

1. Zmiana Statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne
Zebranie Członków wymaga większości 3/4 głosów, bez względu na liczbę członków
obecnych na Zebraniu.
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2. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie ostatniego Zarządu.
3. W  przypadku  rozwiązania  Stowarzyszenia  jego  majątek  zostanie  przekazany

wybranej przez Walne Zebranie Członków organizacji o podobnych celach.
4. W  sprawach  dotyczących  rozwiązania  i  likwidacji  Stowarzyszenia,  nie

uregulowanych  w  statucie,  mają  odpowiednie  zastosowanie  przepisy  rozdziału  5
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20
poz. 104 z późniejszymi zmianami.

Podpisy:

 Marek Przywieczerski 

 Michał Mazurkiewicz 

 Andrzej Erenz 

 Barbara Taborska 

Andrzej Piątek 
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