STATUT STOWARZYSZENIA
POLSKA LAICKA
Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „POLSKA LAICKA”; w dalszej części statutu zwane jest
Stowarzyszeniem.

2.
3.
4.
5.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
Czas trwania Stowarzyszenie jest nieograniczony.
§ 2.

1. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i działa w oparciu o niniejszy statut
oraz na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o
stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 ze zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536
ze zm.).

2. Stowarzyszenie może posiadać wyróżniające je symbole: znak graficzny (logo), godło,
sztandar, odznaki organizacyjne oraz może wydawać legitymacje członkowskie, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

3. Nazwa Stowarzyszenia oraz jego symbole są prawnie zastrzeżone.
4. Stowarzyszenie może posługiwać się pieczęciami.
§ 3.
1. Stowarzyszenie jest organizacją samorządną, o celach niezarobkowych, zrzeszającą osoby
fizyczne na zasadach dobrowolności, zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców.
2. Stowarzyszenie jest niezależne od partii politycznych, organizacji religijnych lub
wyznaniowych.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji, których cele
działania są zbieżne z celami Stowarzyszenia lub przynależność taka sprzyja realizacji
celów statutowych Stowarzyszenia.
§ 4.
Stowarzyszenie zrzesza członkinie i członków, jednak dla przejrzystości niniejszego
dokumentu, używane w nim są formy męskoosobowe, jak: członek Stowarzyszenia, członek
zarządu, delegat.
§ 5.
1. Działalność Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy jego członków.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać
określone zadania innym podmiotom. Pracownikiem może być każdy członek
Stowarzyszenia oraz osoby do niego nie należące.
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3. Działalność Stowarzyszenia mogą wspierać ochotniczo i bez pobierania wynagrodzenia
osoby niebędące jego członkami (wolontariusze).
§ 6.
1. Stowarzyszenie i jego organy mogą realizować swoje cele statutowe przy pomocy Biura
Zarządu Głównego Stowarzyszenia. O powołaniu Biura Zarządu Głównego decyduje
Krajowe Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu Głównego.
2. Zarząd Główny ustala organizację i zasady funkcjonowania Biura Zarządu Głównego;
3. Pracami Biura Zarządu Głównego kieruje dyrektor zatrudniony przez Zarząd Główny.
4. Pracowników Biura Zarządu Głównego zatrudnia dyrektor Biura, działając w imieniu
Zarządu Głównego.

Rozdział II.
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§ 1.
1. Misją Stowarzyszenia jest wzmocnienie podmiotowości obywateli i ich wspólnot oraz
tworzenie warunków dla rozwoju otwartego, tolerancyjnego, nowoczesnego społeczeństwa
obywatelskiego.
2. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie i kreowanie inicjatyw społecznych, dążących do
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz tworzenia i umacniania instytucji sprzyjających
funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawnego o charakterze świeckim.
3. Stowarzyszenie podejmuje działania na rzecz:
a) upowszechniania zasad demokratycznego państwa prawa, przejrzystości w życiu
publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami zaufania publicznego;
b) przeciwdziałania patologiom życia publicznego i społecznego mającym swoje źródło w
braku poszanowania dla różnorodności światopoglądowej obywateli;
c) wspieranie działań społeczności lokalnych, samorządnych wspólnot, organizacji
pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz budowania świeckiego państwa
w różnych dziedzinach życia społecznego (m. in.: edukacja, nauka, kultura, integracja
europejska);
d) ochrony prawa człowieka do autonomii rozwoju duchowego i intelektualnego oraz do
wolności sumienia i wyznawanych wartości światopoglądowych;
e) integrowania i aktywizowania obywateli i środowisk lokalnych, mające na celu rozwój
świadomości społecznej oraz kształtowanie odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu
publicznym;
f) szerzenia wiedzy z zakresu etyki i filozofii;
g) stworzenia członkom Stowarzyszenia warunków do zdobywania wiedzy oraz pomoc w
rozwiązywania ich problemów zawodowych i socjalnych.
4. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) zrzeszanie obywateli, których łączą uczciwe i szczere intencje realizacji celów
Stowarzyszenia;
b) współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi,
placówkami kulturalnymi, związkami zawodowymi i zrzeszeniami pracodawców,
zakładami pracy, środowiskami naukowymi oraz innymi podmiotami życia publicznego;
c) organizowanie szkoleń, kursów, wystaw, dyskusji, wykładów, sympozjów, konferencji,
seminariów, koncertów, gali charytatywnych, wycieczek, zawodów i imprez
plenerowych związanych z celami Stowarzyszenia;
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d) inicjowanie, prowadzenie i wspieranie realizacji inicjatyw obywatelskich i społecznych
służących realizacji celów Stowarzyszenia;
e) realizowanie lub wspomaganie różnych form aktywności społeczno-kulturalnej, w tym
wymiany myśli, poglądów i doświadczeń w zakresie rozwoju i promocji kultury, a także
produkcja dzieł teatralnych, filmowych i muzycznych, publikacja książek etc.;
f) inspirowanie i prowadzenie badań i analiz dotyczących celów statutowych oraz ich
publikowanie;
g) promowanie członków Stowarzyszenia i wspieranie ich w działalności społecznej,
politycznej, gospodarczej, zgodnej ze statutem Stowarzyszenia;
h) podejmowanie interwencji w przypadkach rażącego i bezprawnego naruszania interesu
społecznego, praw członków Stowarzyszenia oraz innych obywateli;
i) kształtowanie opinii i ocen na temat rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i jego
instytucji, a także państwa neutralnego światopoglądowo;
j) współpracę ze środkami masowego przekazu w celu wypowiadania się publicznie w
kwestiach społecznych dotyczących sfery zadań statutowych Stowarzyszenia;
k) prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie działalności Stowarzyszenia, druk
materiałów promocyjnych oraz stałe komunikowanie się z obywatelami w zakresie
celów Stowarzyszenia;
l) inne działania związane z realizacją statutowych celów Stowarzyszenia.

Rozdział III.
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 1.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Rejestry członków Stowarzyszenia prowadzi Zarząd Główny.
3. Rozróżnia się trzy rodzaje członkostwa:
a) nadzwyczajne,
b) zwyczajne,
c) wspierające,
d) honorowe.
§ 2.
1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel polski lub cudzoziemiec, który
posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest pozbawiony praw publicznych,
zamieszkuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i akceptuje cele statutowe
Stowarzyszenia.
2. Członkostwo nadzwyczajne, zwyczajne i wspierające w Stowarzyszeniu nabywa się na
podstawie uchwały Zarządu Głównego, podjętej po rozpatrzeniu uprzednio złożonego
przez zainteresowanego pisemnego wniosku (deklaracji).
3. Zarząd Główny ma prawo odmówić przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia
zawiadamiając o tym kandydata w sposób wskazany przez kandydata w deklaracji
członkowskiej.
4. Po dziesięciu miesiącach członkostwa nadzwyczajnego, można się ubiegać (złożyć
wniosek) o członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu.
5. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub fizyczna, która akceptuje cele
Stowarzyszenia i pragnie wspierać działalność Stowarzyszenia poprzez świadczenie
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pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu
poprzez swojego przedstawiciela.
6. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu
Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym oraz brać udział w przedsięwzięciach
organizowanych przez Stowarzyszenie.
7. Członkowie nadzwyczajni, wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa
wyborczego.
8. Członkowie wspierający są zobowiązani godnie reprezentować Stowarzyszenie i dbać o
jego dobre imię oraz służyć Stowarzyszeniu radą i wsparciem w zadeklarowanym zakresie.
9. Ustanie członkostwa wspierającego następuje w przypadku rezygnacji z członkostwa lub
utraty osobowości prawnej.
10. Członkostwo honorowe nadaje się osobom fizycznym w uznaniu ich szczególnych zasług
dla działalności Stowarzyszenia lub realizacji jego celów statutowych. Członek honorowy
zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
11. Nadanie członkostwa honorowego lub jego utrata następuje na wniosek Zarządu Głównego
mocą uchwały Krajowego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, podjętej
większością 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zgromadzeniu.
12. Utrata członkostwa honorowego Stowarzyszenia może nastąpić w przypadku rażącego
sprzeniewierzenia się celom Stowarzyszenia.
§ 3.
1. Członek Stowarzyszenia ma prawo:
a) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
b) zgłaszania inicjatyw i wniosków na temat działalności Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada bierne i czynne prawo wyborcze; może
kandydować w wyborach do wszystkich organów władz w Stowarzyszeniu.
3. Członek nadzwyczajny i zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany do:
a) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich,
c) uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia i sumiennej realizacji jego celów,
d) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
4. Członkostwo nadzwyczajne i zwyczajne w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnego złożenia rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na
piśmie Zarządowi Głównemu,
b) śmierci członka lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych,
c) utraty przez członka praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) wykluczenia członka w wyniku uchwały Zarządu Głównego.
5. Członkostwo nadzwyczajne ustaje samoistnie po 18 miesiącach trwania.
6. Ustanie członkostwa nadzwyczajnego, zwyczajnego i wspierającego stwierdza Zarząd
Główny w formie uchwały.
7. Zarząd Główny może podjąć uchwałę o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia w
przypadku:
a) uporczywego naruszania przez członka Stowarzyszenia postanowień niniejszego
statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
b) podejmowania działań rażąco sprzecznych z celami Stowarzyszenia,
c) niegodnego lub nieetycznego, w ocenie Zarządu Głównego, reprezentowania
stowarzyszenia na forum publicznym,
d) zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez okres co najmniej sześciu
miesięcy.
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8. Osoba wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Krajowego Walnego Zgromadzenia
Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. Walne
Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest
ostateczna.
Rozdział IV.
TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE STOWARZYSZENIA
§ 1.
1. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia są oddziały, które mogą
posiadać osobowość prawną.
2. Oddziały tworzy, rozwiązuje i sprawuje nad nimi nadzór Zarząd Główny Stowarzyszenia.
3. Obszar działania oddziału pokrywa się z terenem województwa, jednakże Zarząd Główny
może zdecydować, że terenem działania danego oddziału jest obszar obejmujący więcej
niż jedno województwo.
4. Utworzenie oddziału może nastąpić na wniosek siedmioosobowego komitetu
założycielskiego, jeśli liczba członków zamieszkałych na danym terenie wynosi co najmniej
200 (słownie: dwieście) osób, w tym 100 (słownie: sto) członków zwyczajnych. Można być
członkiem tylko jednego oddziału.
5. Oddział może otrzymać osobowość prawną, jeśli liczba członków zwyczajnych oddziału
wynosi co najmniej 300 (słownie: trzysta) osób.
6.
§ 2.
1. Oddziały, bez względu na ich status prawny, prowadzą działalność na podstawie statutu
Stowarzyszenia i zgodnie z uchwałami organów władz krajowych Stowarzyszenia.
2. Zarząd Główny tworzący oddział w drodze uchwały określa jego pełną nazwę, zasięg
terytorialny oraz miejscowość, w której mieści się siedziba oddziału Stowarzyszenia.
3. Zarząd Główny tworzący oddział zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Oddziału
Stowarzyszenia i przeprowadza wybory pierwszych władz oddziału.
§ 3.
1. Uzyskanie osobowości prawnej oddziału następuje za zgodą Zarządu Głównego. Zarząd
Główny określi warunki udzielenia zgody na uzyskanie osobowości prawnej przez oddział.
2. Oddział, który uzyskał osobowość prawną, może przyjąć regulamin określający
szczegółową organizację i sposób działania oddziału. Regulamin nie może zawierać
postanowień sprzecznych ze statutem Stowarzyszenia, ani z uchwałami organów władz
krajowych Stowarzyszenia.
§ 4.
1. W przypadku, gdy działalność oddziału wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie
przepisów prawa lub statutu Stowarzyszenia, Zarząd Główny może podjąć uchwałę o
ustanowieniu zarządu komisarycznego w oddziale.
2. Zarząd komisaryczny ustanawia się na okres niezbędny do usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy.
3. Z dniem podjęcia uchwały o ustanowieniu zarządu komisarycznego członkowie zarządu
oddziału zostają odwołani z mocy prawa.
4. Uchwała Zarządu Głównego o ustanowieniu zarządu komisarycznego wskazuje sposób
reprezentacji oddziału w okresie utrzymywania zarządu komisarycznego.
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§ 5.
1. W celu usprawnienia realizacji celów Stowarzyszenia, Zarząd Główny powołuje
koordynatorów, którzy kierują działalnością Stowarzyszenia na określonym obszarze
obejmującym jedną lub kilka jednostek podziału terytorialnego kraju (gminy, powiatu).
2. Koordynatorzy mogą być powołani, gdy na danym terenie zamieszkuje co najmniej 15
(słownie: piętnastu) członków Stowarzyszenia, stanowiących lokalną grupę działania.
3. Gdy na terenie działania koordynatora zamieszkuje więcej niż 30 (słownie: trzydziestu)
członków Stowarzyszenia, Zarząd Główny może na wniosek koordynatora powołać jego
zastępcę lub zastępców.
4. Nadzór nad działaniem koordynatorów sprawują zarządy oddziałów lub bezpośrednio
Zarząd Główny, jeśli w danym województwie nie został powołany oddział Stowarzyszenia.
5. Koordynatorzy prowadzą działalność zgodnie ze statutem Stowarzyszenia oraz uchwałami
władz zwierzchnich w Stowarzyszeniu.
6. Szczegółowe zasady działania koordynatorów określa regulamin uchwalony przez Zarząd
Główny.
Rozdział V.
WŁADZE I REPREZENTACJA STOWARZYSZENIA
Przepisy ogólne dotyczące organów władzy w Stowarzyszeniu
§ 1.
1. Organami władzy w Stowarzyszeniu na szczeblu krajowym i oddziałów są:
a) walne zgromadzenia członków,
b) zarządy,
c) komisje rewizyjne.
2. Organy władzy w Stowarzyszeniu podejmują decyzje w formie uchwał. Uchwały podpisują
osoby przewodniczące obradom oraz protokolanci. Uchwały przechowują zarządy.
3. Uchwały organów władzy w Stowarzyszeniu, jeśli statut nie stanowi inaczej, podejmowane
są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. W
razie równej liczby głosów „za” i „przeciw” w głosowaniu, decyduje głos osoby
przewodniczącej zebraniu danego organu władzy.
4. Organy władzy w Stowarzyszeniu mogą powoływać komisje problemowe i zespoły robocze.
Walne zgromadzenia członków
§ 2.
1. Walne zgromadzenia członków zwoływane są na szczeblu krajowym i oddziałów.
2. Walne zgromadzenia członków mogą być:
a)

sprawozdawczo – wyborcze, zwoływane w roku upływu kadencji zarządu i komisji
rewizyjnej;

b)

sprawozdawcze, zwoływane co roku.

3. Walne zgromadzenia członków dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne.
4. Walne zgromadzenie zwyczajne zwoływane jest przez zarząd.
5. Walne zgromadzenie nadzwyczajne zwoływane jest przez zarząd z własnej inicjatywy, na
wniosek komisji rewizyjnej, na żądanie 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub
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Oddziału. Zarząd jest zobowiązany zwołać walne zgromadzenie nadzwyczajne na termin
przypadający nie później niż 30-go dnia od daty złożenia takiego żądania zarządowi.
6. Walne zgromadzenie nadzwyczajne może rozpatrywać wyłącznie sprawy przedstawione w
zawiadomieniu o walnym zgromadzeniu.
7. W walnym zgromadzeniu członków uczestniczą z głosem stanowiącym członkowie
zwyczajni Stowarzyszenia, a z głosem doradczym – mogą uczestniczyć członkowie
wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.
8. Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia ma na walnym zgromadzeniu jeden głos.
9. O zwołaniu walnego zgromadzenia zarząd zawiadamia członków w sposób wskazany w
deklaracji członkowskiej z podaniem terminu, miejsca i propozycji porządku obrad, na co
najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
10. Walne zgromadzenie członków jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał, o
ile uczestniczy w nim co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. Wskazany
przez zarząd w zawiadomieniu termin i godzina rozpoczęcia walnego zgromadzenia jest
traktowany jako pierwszy termin, w stosunku do którego obowiązuje konieczność zebrania
odpowiedniej liczby członków. W wypadku braku quorum w pierwszym terminie, walne
zgromadzenie odbywa się w drugim terminie, następującym nie wcześniej niż godzinę po
upływie pierwszego terminu. Walne zgromadzenie odbyte w drugim terminie jest ważne bez
względu na liczbę członków biorących w nim udział i zdolne jest do podejmowania
wiążących uchwał.
11. Obradami walnego zgromadzenia kieruje przewodniczący walnego zgromadzenia,
wybierany każdorazowo spośród obecnych na zgromadzeniu członków Stowarzyszenia.
12. Z walnego zgromadzenia sporządzany jest protokół, który podpisują przewodniczący i
protokolant walnego zgromadzenia.
§ 3.
1. W przypadku, gdy liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia przekroczy 300 (słownie:
trzysta) osób, Zarząd Główny może zarządzić Krajowe Walne Zgromadzenie Delegatów,
które przejmuje funkcję Krajowego Walnego Zgromadzenia Członków. Do Krajowego
Walnego Zgromadzenia Delegatów mają zastosowanie przepisy § 17 niniejszego statutu.
2. Wyboru delegatów dokonują Walne Zgromadzenia Oddziałów oraz zebrania grup lokalnych
zwołane dla członków niezrzeszonych w oddziałach. Delegaci wybierani są w głosowaniu
tajnym, z nieograniczonej liczby kandydatów, spośród członków zwyczajnych.
3. Wyboru dokonuje się w proporcji: jeden delegat na każdą rozpoczętą określoną liczbę
członków. Liczbę tę ustala organ zwołujący walne zgromadzenie na podstawie aktualnego
stanu osobowego Stowarzyszenia, w taki sposób, by liczba delegatów wybranych przy jej
zastosowaniu była możliwie najbardziej zbliżona do 150 (słownie: sto pięćdziesiąt). Można
wybrać także delegatów rezerwowych. O liczbie delegatów wybieranych przez oddziały i
grupy lokalne nie działające w ramach oddziałów decyduje stan członkowski tych gremiów.
4. Funkcję delegata pełni się osobiście i nie można jej scedować na inną osobę.
5. Delegaci wybrani na Krajowe Zgromadzenie Delegatów zachowują ważność swojego
mandatu do czasu wybrania następnych delegatów przez Walne Zgromadzenia Oddziałów
oraz zebrania grup lokalnych.
6. W przypadku skreślenia delegata z listy członków Stowarzyszenia albo w przypadku
niemożności wykonywania mandatu przez delegata, do czasu zwołania Walnego
Zgromadzenia Oddziału i wyboru nowej osoby mandat przejmuje osoba, która w wyborach
delegatów otrzymała kolejną co do wielkości liczbę głosów lub delegat rezerwowy. Dotyczy
to także dalszego przejęcia mandatu delegata.
7. W Krajowym Zgromadzeniu Delegatów uczestniczą z głosem stanowiącym delegaci, a z
głosem doradczym – członkowie organów władz Stowarzyszenia, kandydaci zgłoszeni do
udziału w wyborach do organów władz krajowych, a także członkowie wspierający, honorowi
i zaproszeni goście.
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8. Szczegółowe zasady wyboru delegatów na Krajowe Walne Zgromadzenie Delegatów
określa Zarząd Główny.
Zarządy i komisje rewizyjne Oddziałów
§ 4.
1. Zarząd i Komisja Rewizyjna są powoływane na podstawie uchwały Stowarzyszenia po
akceptacji Zarządu Głównego.
2. Do zarządów i komisji rewizyjnych nie może kandydować, ani być członkiem tych władz
osoba, która jest członkiem partii politycznej ani osoba skazana prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Wybór zarządów i komisji rewizyjnych odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną
większością głosów. Do przeprowadzenia wyborów tajnych powołuje się komisję
skrutacyjną. Zgromadzeni jednomyślnym postanowieniem mogą uchwalić głosowanie
jawne.
4. Nowo wybrane zarządy i komisje rewizyjne decydują o wewnętrznym podziale kompetencji
w głosowaniu tajnym. Ukonstytuowanie się tych organów powinno nastąpić nie później niż
w ciągu 14 dni od daty ich wyboru; do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych
organów władz działają organy ustępujące.
5. Osoby będące członkami zarządu i komisji rewizyjnej nie mogą pozostawać między sobą w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości z tytułu zatrudnienia.
6. Członkowie komisji rewizyjnych nie mogą pełnić żadnych innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
7. Członkowie zarządów i komisji rewizyjnych pełnią swoje funkcje społecznie. Członkowie
zarządów mogą być zatrudniani na umowę cywilno-prawną.
8. Członkowie zarządów i komisji rewizyjnych wybierani są na okres nie dłuższy niż dwie
kadencje, po czym następuje przerwa nie krótsza niż jedna kadencja.
9. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka zarządu lub komisji rewizyjnej w
trakcie kadencji, skład osobowy tych organów jest uzupełniany spośród nie wybranych
kandydatów według kolejności uzyskanych głosów lub spośród innych członków
Stowarzyszenia zaproponowanych przez przewodniczącego obradom danego organu
władzy Stowarzyszenia. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może
przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów. Kadencja członków organu,
którzy zostali powołani w jego skład w powyższy sposób, kończy się wraz z upływem
kadencji całego organu.
§ 5.
1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w
szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków zarządu
działających łącznie, w tym prezesa lub zastępcy prezesa zarządu.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub zastępcy
prezesa zarządu, albo upoważnionego przez nich członka zarządu.
§ 6.
1. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż jeden raz w
kwartale i zwoływane są przez prezesa lub upoważnionego przez niego członka zarządu.
2. Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż dwa razy
w roku i zwoływane są przez przewodniczącego lub upoważnionego przez niego członka
komisji rewizyjnej.
3. W sytuacjach nadzwyczajnych uchwały zarządów i komisji rewizyjnych mogą być
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podejmowane za pomocą informatycznego sposobu głosowań. Szczegółowy tryb
podejmowania uchwał tą drogą określa regulamin pracy danego organu władzy w
Stowarzyszeniu.
Centralne organy władzy w Stowarzyszeniu
§ 7.
1. Centralnymi organami władzy w Stowarzyszeniu są:
a) Krajowe Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia; zwane w dalszej części
statutu Krajowym Walnym Zgromadzeniem;
b) Zarząd Główny;
c) Główna Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej trwa pięć lata, oprócz pierwszej
kadencji, która trwa trzy lata.
§ 8.
1. Krajowe Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Krajowe Walne Zgromadzenie zwyczajne jest zwoływane w drugim kwartale roku.
3. Krajowe Walne Zgromadzenie może podejmować decyzje we wszystkich sprawach
Stowarzyszenia, a w szczególności:
a) określa główne kierunki działania i rozwoju Stowarzyszenia;
b) decyduje o ilości członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej na daną
kadencję;
c) powołuje i odwołuje członków Zarządu Głównego i członków Głównej Komisji
Rewizyjnej;
d) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej
ze swej działalności za poprzedni rok kalendarzowy;
e) rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za poprzedni rok
kalendarzowy;
f) rozpatruje i zatwierdza budżet Stowarzyszenia na kolejny rok kalendarzowy;
g) udziela, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi
Głównemu;
h) rozpatruje wotum nieufności wobec Zarządu Głównego lub Głównej Komisji Rewizyjnej,
na zgłoszony i umotywowany wniosek co najmniej połowy członków Stowarzyszenia lub
delegatów na Krajowe Walne Zgromadzenie;
i) decyduje o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i zagranicznych organizacji;
j) rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu Głównego;
k) zatwierdza regulamin obrad Krajowego Walnego Zgromadzenia;
l) decyduje o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
m) dokonuje zmian w Statucie Stowarzyszenia;
n) podejmuje decyzje odnośnie innych spraw określonych w statucie;
o) rozpatruje i podejmuje decyzje w każdej sprawie wniesionej pod obrady, nie
zastrzeżonej do kompetencji innych organów władzy Stowarzyszenia.
§ 9.
1. Zarząd Główny kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu
oraz uchwałami Krajowego Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd Główny reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz oraz ponosi odpowiedzialność
przed Krajowym Walnym Zgromadzeniem.
3. Zarząd Główny składa się z 3-7 członków, w tym obowiązkowo prezesa, sekretarza i
skarbnika. Jeśli Zarząd Główny składa się z co najmniej 5 członków można wybrać
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zastępcę prezesa.
4. Członkowie Zarządu Głównego mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności
wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Podstawę, sposób i wysokość wynagrodzenia
dla członków Zarządu Głównego ustala Główna Komisja Rewizyjna.
5. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu Głównego oraz w sporach z
nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Głównej Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale
tej Komisji lub pełnomocnik powołany uchwałą Krajowego Walnego Zgromadzenia.
6. W posiedzeniu Zarządu Głównego z głosem doradczym mogą brać udział Koordynatorzy
terenowi Stowarzyszenia, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej oraz osoby
zaproszone przez Zarząd Główny.
7. Zarząd Główny uchwala własny regulamin pracy oraz zarządów oddziałów i koordynatorów
terenowych.
8. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
a) ustalanie i realizowanie rocznego planu pracy;
b) określanie wytycznych do działania dla zarządów oddziałów i koordynatorów
terenowych;
c) ustalanie projektu budżetu Stowarzyszenia;
d) sporządzenie rocznego sprawozdania ze swojej działalności;
e) sporządzenie wymaganych przepisami dokumentów finansowych Stowarzyszenia;
f) zawieranie umów lub upoważnianie do ich zawierania;
g) ustalanie wysokości składek członkowskich i sposobu ich wpłacania;
h) ustanawianie pełnomocników Stowarzyszenia;
i) podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich;
j)
zatrudnianie pracowników Stowarzyszenia; do tych czynności Zarząd Główny może
upoważnić jednego z członków Zarządu lub udzielić pełnomocnictwa osobie spoza Zarządu
Głównego,
k)
ustalanie wzoru: deklaracji członkowskich, znaku graficznego (logo), godła,
sztandaru, odznak organizacyjnych, legitymacji członkowskiej i pieczęci Stowarzyszenia;
l)
ustalanie procedur działania obowiązujących w Stowarzyszeniu, precyzujących
zapisy statutowe;
m)
utrzymywanie stałej komunikacji ze wszystkimi członkami Stowarzyszenia;
podejmowanie decyzji odnośnie innych spraw określonych w statucie.
§ 10.
1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością
Stowarzyszenia.
2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, w tym przewodniczącego i
sekretarza. Jeśli Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków można wybrać zastępcę
przewodniczącego.
3. Główna Komisja Rewizyjna uchwala własny regulamin pracy oraz komisji rewizyjnej
Oddziału.
4. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
a)

kontrolowanie finansowej działalności Stowarzyszenia;

b)

ocena corocznych sprawozdań Zarządu Głównego z jego działalności oraz
sprawozdania finansowego Stowarzyszenia w zakresie jego zgodności z księgami i
dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;

c)

występowanie z wnioskiem do Krajowego Walnego Zgromadzenia o udzielenie
absolutorium Zarządowi Głównemu;
występowanie z umotywowanych wnioskiem do Krajowego Walnego Zgromadzenia o
odwołanie Zarządu Głównego lub poszczególnych jego członków;

d)
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e)

występowanie z wnioskiem do Krajowego Walnego Zgromadzenia o uchylenie uchwał
Zarządu Głównego sprzecznych z prawem lub statutem Stowarzyszenia;

f)

prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Krajowego Walnego Zgromadzenia w razie
stwierdzenia rażącego nie wywiązywania się przez Zarząd Główny z jego statutowych
obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu Głównego;

g)

występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i
żądanie wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych uchybień;
prawo wglądu we wszelkie dokumenty związane z działalnością Stowarzyszenia;

h)
i)

przedkładanie
działalności.

Krajowemu

Walnemu

Zgromadzeniu

sprawozdania

ze

swojej

Organy władzy w oddziałach Stowarzyszenia
§ 11.
1.

Organami władzy w oddziałach Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków Oddziału, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem
Oddziału”,
b) Zarząd Oddziału,
c) Komisja Rewizyjna Oddziału.

2.

Kadencja Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału trwa trzy lata, oprócz pierwszej
kadencji, która trwa dwa lata.
§ 12.

1. Walne Zgromadzenie Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenie Oddziału zwyczajne jest zwoływane w pierwszym kwartale roku.
3. Walne Zgromadzenie Oddziału może podejmować decyzje we wszystkich sprawach
Oddziału Stowarzyszenia, a w szczególności:
a) określa główne kierunki działania i rozwoju Oddziału Stowarzyszenia;
b) decyduje o ilości członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału na daną
kadencję;
c) powołuje i odwołuje członków Zarządu Oddziału i członków Komisji Rewizyjnej
Oddziału;
d) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału z
działalności tych organów za poprzedni rok kalendarzowy;
e) udziela, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału, absolutorium ustępującemu
Zarządowi Oddziału;
f) rozpatruje wotum nieufności wobec członków Zarządu Oddziału lub Komisji Rewizyjnej
Oddziału, na zgłoszony i umotywowany wniosek co najmniej połowy członków Oddziału
lub delegatów na Walne Zgromadzenie Oddziału;
g) rozpatruje i zatwierdza budżet Oddziału na kolejny rok kalendarzowy;
h) rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu Oddziału;
i) zatwierdza regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Oddziału;
j) wnioskuje, większością 2/3 (słownie: dwóch trzecich) głosów, do Zarządu Głównego o
rozwiązanie Oddziału.
k) rozpatruje i podejmuje decyzje w każdej sprawie wniesionej pod obrady, nie
zastrzeżonej do kompetencji innych organów władzy Oddziału.
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§ 13.
1. Zarząd Oddziału kieruje działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu,
uchwałami Walnego Zgromadzenia Oddziału oraz wytycznymi Zarządu Głównego.
2. Zarząd Oddziału reprezentuje Oddział na zewnątrz oraz ponosi odpowiedzialność przed
Walnym Zgromadzeniem Oddziału.
3. Zarząd Oddziału składa się z 3-5 członków, w tym obowiązkowo prezesa, sekretarza i
skarbnika. Jeśli Zarząd Oddziału składa się z pięciu członków można wybrać zastępcę
prezesa.
4. W posiedzeniu Zarządu Oddziału z głosem doradczym mogą brać udział Koordynatorzy
terenowi działający na ramach Oddziału, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału,
przedstawiciel Zarządu Głównego oraz osoby zaproszone przez Zarząd Oddziału.
5. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
a) ustalanie i realizowanie rocznego planu pracy Zarządu Oddziału;
b) ustalanie projektu budżetu Oddziału;
c) sporządzenie rocznego sprawozdania ze swojej działalności;
d) sporządzenie wymaganych przepisami dokumentów finansowych Stowarzyszenia;
e) nadzór nad działalnością koordynatorów terenowych działających w ramach Oddziału;
f) zawieranie umów lub upoważnianie do ich zawierania;
g) ustanawianie pełnomocników Zarządu;
h) wnioskowanie do Zarządu Głównego w sprawach członkowskich;
i) zwoływanie Walnych Zgromadzeń Oddziału;
j) prowadzenie listy członków Oddziału;
k) utrzymywanie stałej komunikacji z członkami Oddziału;
l) podejmowanie decyzji odnośnie innych spraw określonych w statucie i nie
zastrzeżonych dla nadrzędnych organów władzy Stowarzyszenia.
§ 14.
1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością Oddziału
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 (słownie: trzech) członków, w tym
przewodniczącego i sekretarza.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
a)

kontrolowanie finansowej działalności Oddziału Stowarzyszenia;

b)

ocena corocznych sprawozdań Zarządu Oddziału z jego działalności oraz
sprawozdania finansowego Oddziału w zakresie jego zgodności z księgami i
dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
występowanie z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Oddziału o udzielenie
absolutorium Zarządowi Oddziału;
występowanie z umotywowanych wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Oddziału o
odwołanie Zarządu Oddziału lub poszczególnych jego członków;
występowanie z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Oddziału o uchylenie uchwał
Zarządu Oddziału sprzecznych z prawem lub statutem Stowarzyszenia;

c)
d)
e)
f)

prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oddziału w razie
stwierdzenia rażącego nie wywiązywania się przez Zarząd Oddziału z jego statutowych
obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu Oddziału;

g)
h)

występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i
żądanie wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych uchybień;
prawo wglądu do wszelkich dokumentów związanych z działalnością Oddziału;

i)

przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Oddziału sprawozdania ze swojej działalności.

12

Rozdział VI.
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA I GROMADZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH
§ 1.
1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą
wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
2. Środki pieniężne mogą być przechowywane jedynie na koncie Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę
obowiązującymi przepisami.

finansową

oraz

rachunkowość

zgodnie

z

4. Majątkiem Stowarzyszenia i funduszami gospodaruje Zarząd Główny.
5. Roczne sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia sporządza Zarząd Główny. Sprawozdanie
podpisują wszyscy członkowie Zarządu Głównego.
6. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd Główny, chyba że Statut stanowi inaczej.
7. Uzyskiwane przez Stowarzyszenie przychody przeznaczone będą na działalność statutową.
8. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
a) składek członkowskich, darowizn;
b) ofiarności publicznej;
c) spadków, zapisów;
d) dochodów z majątku Stowarzyszenia;
e) funduszy publicznych i prywatnych przekazanych lub powierzonych w celu realizacji
zadań mieszczących się w celach Stowarzyszenia.
9. Wysokość składek członkowskich Stowarzyszenia i zasady ich uiszczania ustala Zarząd
Główny. Zarząd Główny sprawuje nadzór nad terminowym opłacaniem składek
członkowskich przez członków.
10. W zakresie zadań publicznych mieszczących się w § 7. Statutu, Stowarzyszenie może
prowadzić działalność pożytku publicznego nieodpłatną, jak i odpłatną. Szczegółowy zakres
działalności odpłatnej pożytku publicznego określa Zarząd Głównych w drodze uchwały.
§ 2.
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).
§ 3.
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w
przepisach prawa oraz wyłącznie, jako dodatkową w stosunku do działalności statutowej.

13

2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy do realizacji celów statutowych i
nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Nadwyżka przychodów nad
kosztami przeznaczona jest na działalność statutową.
3. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej podejmuje Krajowe Walne Zgromadzenie.
4. Zarząd Główny Stowarzyszenia określa formy organizacyjne i sposoby prowadzenia
działalności gospodarczej oraz składniki majątkowe Stowarzyszenia, które mogą być
zaangażowane do prowadzenia działalności gospodarczej.
5. Nadzór nad działalnością gospodarczą sprawuje Główna Komisja Rewizyjna.
6. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga
rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie
przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o
rachunkowości. To postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku organizacyjnego
wyodrębnienia działalności pożytku publicznego.
§ 4.
Zabrania się:
1. 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 Stowarzyszenia 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. Przekazywania 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;
3. 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 to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 5.
Oddział nie posiadający osobowości prawnej nie posiada odrębnego majątku. Środki na
działalność oddziału pochodzą z budżetu Stowarzyszenia, w tym z części składek
członkowskich od członków z obszaru oddziału. Zarząd oddziału zarządza tymi środkami na
podstawie pełnomocnictwa od Zarządu Głównego.
§ 6.
1. Majątek oddziału posiadającego osobowość prawną powstaje z następujących źródeł:
a) części składek członkowskich z obszaru oddziału regionalnego;
b) spadków, zapisów, darowizn;
c) dochodów z majątku oddziału;
d) ofiarności publicznej,
e) funduszy publicznych.
2. Majątkiem oddziału posiadającego osobowość prawną gospodaruje zarząd oddziału
samodzielnie, w granicach określonych Statutem i regulaminami obowiązującymi w
Stowarzyszeniu.
3. Roczne sprawozdanie finansowe oddziału sporządza Zarząd Oddziału. Sprawozdanie
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podpisują wszyscy członkowie Zarządu Oddziału.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Oddziału podejmuje Zarząd
Oddziału, chyba że statut stanowi inaczej.
5. Uzyskiwane przez Oddział przychody przeznaczone będą na działalność statutową
Oddziału.
6. Zarząd Główny oraz Główna Komisja Rewizyjna mają prawo kontrolować legalność,
prawidłowość i celowość zarządzania majątkiem oddziału regionalnego przez zarząd
oddziału.
§ 7.
1. W przypadku likwidacji oddziału posiadającego osobowość prawną, przeprowadza ją
likwidator wyznaczony uchwałą Zarządu Głównego spośród członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
2. Likwidator zamyka działalność oddziału, spłaca zobowiązania i ściąga wierzytelności,
rozwiązuje umowy.
3. Pozostały po likwidacji majątek przechodzi na Stowarzyszenie.
Rozdział VII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 1.
1. Podstawową drogą komunikacji w Stowarzyszeniu, to jest pomiędzy członkami, pomiędzy
członkami a władzami, pomiędzy poszczególnymi władzami i członkami władz – jest droga
elektroniczna, za pośrednictwem strony internetowej Stowarzyszenia lub innego kanału
komunikacji elektronicznej ustalonej przez Zarząd Główny.
2. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia, przy przyjmowaniu ich w poczet członków, zostaną
poinformowani o kanałach komunikacji.
3. Droga elektroniczna jest także skuteczna i wiążąca jako sposób doręczania korespondencji
pomiędzy władzami Stowarzyszenia a członkami.
§ 2.
1. Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Krajowe Walne
Zgromadzenie na podstawie uchwały powziętej większością kwalifikowaną 2/3 głosów, przy
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Stowarzyszenie może ulec rozwiązaniu (likwidacji) w przypadkach przewidzianych
przepisami prawa o stowarzyszeniach lub na podstawie własnej uchwały.
3. Rozwiązanie Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały następuje na podstawie
uchwały Krajowego Walnego Zgromadzenia powziętej większością kwalifikowaną 3/4
głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
4. W przypadku podjęcia uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia likwidatorami
Stowarzyszenia są członkowie Zarządu Głównego, jeśli Krajowe Walne Zgromadzenie nie
wyznaczy innych likwidatorów.
§ 3.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy Ustawy z
dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (z późniejszymi zmianami).
2. Statut wchodzi w życie z chwilą jego rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
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