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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 
 
Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Kulturalny Serock, zwane dalej 
Stowarzyszeniem. 
 

§ 2 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

§ 3 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Borowa Góra ul. Lipowa 34.  Stowarzyszenie działa na 
terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może 
działać na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

§ 4 
 
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia 
swoich spraw może zatrudnić pracowników. 
 

§ 5 
 
Przystąpienie do Stowarzyszenia jest dobrowolne i bezpłatne. 

§ 6 

Stowarzyszenie ma prawo do posiadania i używania pieczęci oraz odznak zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 7 

Stowarzyszenie jest dobrowolnym i samorządnym związkiem osób zainteresowanych 
powstaniem, prezentowaniem i promocją nowych i wartościowych faktów artystycznych,   
z różnych dziedzin, kierunków i zakresów sztuki, skupiającym twórców, krytyków  
i animatorów kultury, organizatorów działań i prezentacji artystycznych, pedagogów  
oraz inne osoby pragnące tworzyć i upowszechniać kulturę i sztukę. 

§ 8 

Stowarzyszenie może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem 
nazwy w wybranych językach obcych. 

§ 9 

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. 
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Rozdział II 

Podstawowe cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji 

§ 10 

Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Działalność artystyczna, kulturalna i edukacyjna, polegająca na inicjowaniu, 
organizowaniu i wspieraniu działań zmierzających do rozwoju i promocji twórczości 
i kultury w Polsce, a także na arenie międzynarodowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem Unii Europejskiej. 

2. Zrzeszanie osób zainteresowanych powstawaniem, prezentowaniem i promocją 
różnorodnych form działalności artystycznej, kulturalnej i edukacyjnej. 

3. Stworzenie aktywnego, stałego ośrodka działań artystycznych: 

a) stanowiącego miejsce powstawania, prezentowania, a także konfrontacji 
działań artystycznych twórców z kraju i zagranicy, ze wszystkich dziedzin  
i kierunków sztuki; 

b) otwartego na różnorodne postawy twórcze; 
c) promującego realizowanie działań artystycznych; 
d) kształtującego współczesne życie kulturalne i artystyczne; 
e) wspierającego członków Stowarzyszenia w realizacji zamierzeń 

artystycznych; 
f) dokumentującego działania Stowarzyszenia i jego członków; 
g) organizującego dyskusje, odczyty, konferencje, warsztaty, plenery, wyjazdy  

i inne formy edukacji, promocji kultury i twórczości artystycznej; 

4. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

5. Wspieranie i organizowanie działań mających na celu ochronę dóbr kultury i tradycji. 

6. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami. 

7. Upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich. 

8. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku 
publicznego. 

 
9. Podnoszenie kwalifikacji osób działających w sferze upowszechniania kultury. 

 
10. Upowszechnianie i promowanie kultury wśród grup narażonych na wykluczenie    
      społeczne. 
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§ 11 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe w formie nieodpłatnej i odpłatnej 
działalności pożytku publicznego, poprzez: 

1. Organizowanie działań artystycznych odnoszących się do wszystkich dziedzin, 
kierunków i zakresów sztuki, w tym: 

a) spektakli teatralnych i parateatralnych; 
b) filmów; 
c) pokazów i projekcji; 
d) wystaw; 
e) koncertów; 
f) warsztatów artystycznych; 
g) spotkań, sympozjów i konferencji dotyczących sztuki. 

 
2. Zorganizowanie i prowadzenie ośrodka artystycznego. 
 
3. Prowadzenie galerii, teatru, chóru, kina. 
 
4. Dokumentowanie prowadzonych działań artystycznych w formie fotografii, filmów, 

nagrań, wydawnictw.  
 

5. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celami statutowymi 
Stowarzyszenia poprzez wydawanie publikacji na wszelkich dostępnych nośnikach 
informacji, również wydawnictw fonograficznych i multimedialnych. 

 
 

6. Współpracę z innymi instytucjami, ośrodkami i organizacjami artystycznymi w całej 
Polsce i na świecie. 

 
7.  Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi   

instytucjami pozarządowymi w zakresie: 
 

a) stwarzania warunków ułatwiających powstawanie spektakli, filmów, widowisk, 
koncertów, wystaw i innych wydarzeń artystycznych; 

b) kształtowania opinii społecznej o potrzebie i znaczeniu aktywności 
artystycznej; 

c) wspierania celów statutowych; 
d) przyznawania stypendiów twórczych oraz dotacji przeznaczonych  

na realizację zamierzeń Stowarzyszenia. 
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8. Współpracę z mediami w sprawach dotyczących popularyzacji i promocji działań 
Stowarzyszenia i jego członków.  

9. Działania wspierające szeroko rozumianą edukację kulturalną ze szczególnym 
uwzględnieniem edukacji dzieci, opiekunów i pedagogów, seniorów i grup 
marginalizowanych. 
 

10. Działania wspierające wszechstronny i zrównoważony rozwój dzieci i dorosłych poprzez 
kulturę, psychoterapię, arterapię, terapię pedagogiczną i zajęciową. 

 
11. Organizowanie zbiórek publicznych. 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 12 
 

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

§ 13 
 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
 
1. Członków zwyczajnych. 
2. Członków wspierających. 
3. Członków honorowych. 
 

§ 14 
 
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność  

do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, która uznaje założenia 
programowe i postanowienia statutu Stowarzyszenia. 

 
2. Członkiem zwyczajnym może być małoletni od 16 do 18 roku życia, który ma 

ograniczoną zdolność do czynności prawnych; może on korzystać z czynnego  
i biernego prawa wyborczego, jednak w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość 
muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. 

 
3. Członkiem zwyczajnym może być małoletni poniżej 16 roku życia za zgodą 

przedstawiciela ustawowego, bez prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach 
Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz 
Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem par.14 ust.2. 

 
4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna bądź prawna, zainteresowana 

działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, 
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rzeczową lub inną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego 
przedstawiciela. 

 
5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny 

wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób przysłużyła się 
Stowarzyszeniu. 

 
a) Godność członka honorowego przyznaje Walne Zebranie na wniosek trzech 

członków Stowarzyszenia. 
b) Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek 

członkowskich. 
 
6. Przyjęcie członka zwyczajnego i wspierającego do Stowarzyszenia następuje na mocy 

uchwały Zarządu, na podstawie pisemnej deklaracji. 
7. Członkami Stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy, bez względu na miejsce 

zamieszkania. 
 

§15 
 
Członkowie zwyczajni mają prawo do: 
 
1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. 
 
2. Czynnego udziału we wszystkich zebraniach i imprezach Stowarzyszenia. 
 
3. Korzystania z pomocy Stowarzyszenia na warunkach określonych przez Zarząd. 
 
4. Proponowania Zarządowi kandydatów na członków Stowarzyszenia. 
 
5. Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia. 
 

§ 16 
 
Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 
 
1. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. 
 
2. Przestrzegania powszechnie uznanych zasad i norm etycznych. 
 
3. Aktywnego udziału w realizacji zamierzeń organizacyjnych, programowych  

i finansowych, wynikających z postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 
 
4. Ponoszenia odpowiedzialności merytorycznej i finansowej za proponowane  

i realizowane przez siebie przedsięwzięcia w ramach Stowarzyszenia. 
 
5. Terminowego opłacania składek członkowskich, których wysokość określa Walne 

Zebranie Członków. 
 
6. Reprezentowania Stowarzyszenia zgodnie z jego interesami. 
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           § 17 

1. Wspierający członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do regularnego wywiązywania 
się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie statutu, 
regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. 

2. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada 
prawa określone w §15 (pkt. 2, 3, 4, 5). 

3. Członek wspierający może brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach 
Stowarzyszenia. 

§ 18 
 
1. Członek honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawo 

czynnego udziału we wszystkich imprezach Stowarzyszenia. 
 

2. Członek honorowy może brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach 
Stowarzyszenia. 

§ 19 
 
Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje na skutek:  

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, złożonej na piśmie 
Zarządowi; 
b) śmierci członka zwyczajnego lub utraty osobowości prawnej przez członka 
wspierającego; 
c) wykluczenia ze Stowarzyszenia. 
 

§ 20 
 

1. W przypadku złożenia oświadczenia o rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, 
    członkostwo ustaje w dniu otrzymania przez Zarząd oświadczenia o rezygnacji. 
 
2. Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić w przypadku: 
 

a) rażącego naruszania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz 
Stowarzyszenia; 
b) utraty statutowych wymogów członkostwa; 
c) zachowania godzącego w dobre imię Stowarzyszenia; 
d) nie opłacania składki członkowskiej przez okres jednego roku. 

 
3. W przypadku wykluczenia ze Stowarzyszenia członkostwo ustaje z upływem 14 dni  
    od daty doręczenia członkowi Stowarzyszenia stosownej uchwały Walnego Zebrania  
    wraz z uzasadnieniem.  
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4. Odwołanie od uchwały o wykluczeniu z listy członków Stowarzyszenia wnosi się  
    do Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu. Zarząd w celu rozpatrzenia odwołania     
    umieszcza wniosek o jego rozpoznanie i rozstrzygnięcie w porządku obrad najbliższego  
    Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania rozstrzygająca odwołanie jest     
    ostateczna. 
 

Rozdział IV 
 

Organy Stowarzyszenia 
 

§ 21 
 
Władzami Stowarzyszenia są: 
 
1. Walne Zebranie Członków. 
2. Zarząd. 
3. Komisja Rewizyjna. 
 

§ 22 
 
1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór 

odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych 
członków Walnego Zebrania. 

 
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą pełnić tę samą funkcję  

nie dłużej niż przez dwie kadencje. 
 
3. W przypadku zaprzestania pełnienia funkcji członka władz Stowarzyszenia przed 

upływem kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest  spośród członków 
Stowarzyszenia, poprzez przeprowadzenie na najbliższym Walnym Zebraniu wyborów 
uzupełniających na nie obsadzone stanowisko. 

 
§ 23 

 
O ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz 
Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 
członków. Głosowanie jest jawne. 
 

Walne Zebranie Stowarzyszenia 
 

§ 24 
 
Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być Zwyczajne lub 
Nadzwyczajne. 
 
1. Walne Zebranie Zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia co 2 lata jako 

zebranie sprawozdawczo-wyborcze, a zebranie sprawozdawcze co najmniej raz w roku. 
 
2. Walne Zebranie Nadzwyczajne może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach. Zebranie Nadzwyczajne zwołuje Zarząd  
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z inicjatywy własnej, na wniosek Komisji Rewizyjnej albo pisemny wniosek  
co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zarząd zobowiązany jest 
zwołać Walne Zebranie Nadzwyczajne w ciągu 21 dni od złożenia wniosku. 

 
 

§ 25 
 
1. W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy 

członkowie zwyczajni. 
 
2. Z głosem doradczym biorą udział członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni 

goście. 
 

§ 26 
 
O miejscu, terminie i porządku Walnego Zebrania Zarząd powiadamia wszystkich członków 
Stowarzyszenia z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem, za pośrednictwem 
poczty elektronicznej. Informacja o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków również 
powinna zachować w/w termin. 
 

§ 27 
 
Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 
 
1. Uchwalenie i zmiana statutu Stowarzyszenia. 
 
2. Uchwalenie programu i form działania, ustalenie regulaminów działania władz  

i struktur Stowarzyszenia. 
 
3. Uchwalenie budżetu Stowarzyszenia. 
 
4. Wybór w głosowaniu jawnym władz i organów kontrolnych Stowarzyszenia. 
 
5. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji 

Rewizyjnej. 
 
6. Przyjmowanie, wykluczanie oraz odwoływanie członków stowarzyszenia. 
 
7. Zatwierdzanie do realizacji projektów, przedsięwzięć programowych i gospodarczych. 
 
8. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Komisji Rewizyjnej. 
 
9. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 
 
10. Ustalanie wysokości składek członkowskich. 
 
11. Podejmowanie innych ważnych uchwał, wymagających decyzji Walnego Zebrania 

Członków Stowarzyszenia. 
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  § 28 
 
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało 
powołane. 
 

§ 29 
 
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w obecności 
przynajmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, zaś w 
drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych i 
treść uchwał. Głosowanie jest jawne. 
 

Zarząd 
 

§ 30 
 
Zarząd składa się z 4 - 7 osób. 
Osoby wybrane w skład Zarządu Stowarzyszenia, na pierwszym posiedzeniu Zarządu, 
dokonują spośród siebie wyboru prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. 
Ukonstytuowanie się Zarządu winno nastąpić na jego pierwszym posiedzeniu, w trakcie 
przerwy w Walnym Zebraniu. 

§ 31 
 
1. Prezes i wiceprezesi Stowarzyszenia, kierują pracami Zarządu . 
2. Sekretarz organizuje pracę Zarządu i pilnuje realizacji przyjętych zadań oraz prowadzi 

dokumentację posiedzeń Zarządu. 
3. Zarząd odpowiada również za sprawy finansowe Stowarzyszenia. 
4. Skarbnik odpowiada za bieżące rozliczenia finansowe, w tym za zbieranie składek. 
5. Członkowie Zarządu wykonują zadania według podziału dokonanego przez Prezesa 

oraz wynikające ze stosownych przepisów prawnych: ze statutu, uchwał Walnego 
Zebrania Członków i Zarządu oraz regulaminów. 
 

§ 32 
 

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli,  
w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym 
prezesa, działających łącznie. 
 

§ 33 
 
Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności: 
 
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków. 
3. Współpraca z organami rządowej administracji ogólnej oraz władzami samorządowymi, 

a także innymi organizacjami i instytucjami w sprawach dotyczących Stowarzyszenia. 
4. Organizacja działalności programowej Stowarzyszenia, w tym przyjmowanie  

i opiniowanie, na podstawie kryteriów merytorycznych i finansowych, projektów 
przedsięwzięć artystycznych. 

5. Wykonanie uchwalonego budżetu, zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia. 
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6. Zatrudnianie pracowników Stowarzyszenia. 
7. Wykonywanie innych zadań określonych uchwałami Stowarzyszenia. 
8. Zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. 

 
§ 34 

 
Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. 
Posiedzenia zarządu zwołuje prezes. 
 
 

Komisja Rewizyjna 
 

§ 35 
 
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. 
 

§ 36 
 
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób. Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej, 

na pierwszym posiedzeniu,  dokonują spośród siebie wyboru przewodniczącego, 
zastępcy i sekretarza. 

 
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą: 
 

a) być członkami organu zarządzającego ani też pozostawać w stosunku 
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia  
z członkami Zarządu; 

b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej; 
 

§ 37 
 
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 
 
1. Kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia i jego władz,  

a w szczególności gospodarki finansowej. 
 
2. Składanie na Walnych Zebraniach raz do roku sprawozdań z działalności 

Stowarzyszenia. 
 
3. Wnioskowanie w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu. 
 
4. Prawo wglądu we wszystkie dokumenty Stowarzyszenia. 
 
5. Rozstrzyganie w sprawach dotyczących naruszania postanowień statutu, uchwał władz  

i innych wykroczeń naruszających dobre imię Stowarzyszenia. 
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         § 38 

Od uchwały Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego 
Zebrania Członków w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania uchwały. 

 
§ 39 

 
1. Zebrania Komisji zwołuje przewodniczący bądź osoba przez niego upoważniona. 
2. Zebrania odbywają się w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz w roku. 
3. W zebraniach mogą brać udział osoby zaproszone przez przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej. 
 

§ 40 
 
Wszystkie władze Stowarzyszenia są zobowiązane: 
 
1. Badać i rozpatrywać wnioski, prośby i zażalenia członków Stowarzyszenia oraz 

informować zainteresowanych o sposobie załatwienia zgłoszonych spraw. 
 
2. Systematycznie informować członków Stowarzyszenia o podjętych uchwałach  

i aktualnych dokumentach normatywno-prawnych, dotyczących Stowarzyszenia i jego 
członków. 
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Rozdział V 

Majątek Stowarzyszenia 

§ 41 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze i papiery 
wartościowe. 

2. Na fundusze składają się: 
 

a) składki członkowskie; 
b) inne świadczenia członkowskie; 
c) darowizny, spadki, zapisy, dotacje, ofiarność publiczna; 
d) dotacje i środki pozyskane z funduszy unijnych, innych stowarzyszeń, a także 

innych organizacji krajowych i zagranicznych, jednostek samorządowych, 
grantów oraz funduszy celowych, przeznaczonych na realizację określonych 
programów. 
 

 
3. Stowarzyszenie przeznacza cały dochód na realizację celów statutowych. 
 

§ 42 
 
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 

 
a) darowizny; 
b) zapisy;  
c) spadki;  
d) środki z ze zbiórek publicznych ; 
e) dotacje. 

 
2. Stowarzyszenie z zachowaniem obowiązujących przepisów przyjmuje darowizny, 

spadki i zapisy, oraz korzysta z ofiarności publicznej. 
 

3. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych 
przepisach. 
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§ 43 
 
 

Zarząd Stowarzyszenia gospodaruje majątkiem i funduszami zgodnie z ustalonym  
i zatwierdzonym budżetem oraz prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

 
§ 44 

 
Stowarzyszeniu zabrania się: 
 
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia  

w stosunku do jej członków, członków władz 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 Stowarzyszenia na rzecz członków, członków władz 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 władz lub 

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu 
Stowarzyszenia. 

 
4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego władz lub pracownicy oraz ich 
osoby bliskie. 
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Rozdział VI 

Zmiana statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia 

§ 45 

Propozycje zmian statutu zgłasza Komisja Statutowa powołana przez Walne Zebranie 
Członków Stowarzyszenia. 

§ 46 

Projekt zmian statutu winien zostać zgłoszony co najmniej dwa tygodnie przed terminem 
Walnego Zebrania Członków. 

§ 47 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną 
większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
Głosowanie jest jawne. 

§ 48 

Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej 
kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych  
do głosowania. Głosowanie jest jawne. 

§ 49 

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków 
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 
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Rozdział VII 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 50 
 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy  
Prawa o Stowarzyszeniach. 
 
 
 
 
 


