
STATUT STOWARZYSZENIA 
„Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Most do Gruzji”” 

  

Rozdział I 

Postanowienia ogólne  

§1 

1. Stowarzyszenia nosi nazwę „Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Most do 
Gruzji” (zwane dalej „Stowarzyszeniem”). 

2. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Most do Gruzji” jest stowarzyszeniem 
zarejestrowanym, działającym na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, 
posiadającym osobowość prawną. 

§2 

1. Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą członków na zasadach dobrowolności. 
2. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony. 

§3 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków. 

§4 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.  
2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza 

granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

§5 

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. 
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 
3. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz 

powoływać biura. 

§6 

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o 
podobnych celach statutowych. 

2. Decyzję o przystąpieniu do wyżej wymienionych organizacji podejmuje Walne 
Zebranie Członków na wniosek Zarządu. 

§7 

Stowarzyszenie posiada prawo używania znaku, odznak i pieczęci wg wzorów i zasad 
ustalonych przez Zarząd. 

  



Rozdział II 

Cele i sposoby ich realizacji 

§8 

Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Promocja, przybliżenie, upowszechnienie kultury, języka, tradycji oraz historii 
Gruzji. 

2. Upowszechnienie współpracy międzynarodowej. 
3. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz promocja postaw obywatelskich. 
4. Wsparcie integracji Gruzji z UE. 
5. Podniesienie jakości współpracy polsko-gruzińskiej, w tym na płaszczyźnie 

współpracy między regionami i miastami. 
6. Szerzenie dobrych praktyk oraz tolerancji, upowszechnianie i ochrona wolności 

praw człowieka oraz swobód obywatelskich. 
7. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

nauki, edukacji i wychowania, turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i 
młodzieży, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz promocję produktów 
regionalnych, przeciwdziałanie patologiom społecznym. 

8. Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji oraz organizację 
wolontariatu. 

9. Upowszechnienie wiedzy na rzecz obronności państwa. 
10. Upowszechnienie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, 

informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe. 
11. Prowadzenie działalności wspierającej równość szans kobiet i mężczyzn oraz 

przeciwdziałania bezrobociu. 

§9 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez: 

1. Propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności przez 
organizację wyjazdów, wystaw, warsztatów prelekcji 

2. Tworzenie ośrodków kulturalno-edukacyjno-turystycznych na terenie Polski i 
Gruzji. 

3. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów. 
4. Organizowanie imprez kulturalnych. 
5. Wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia. 
6. Fundowanie stypendiów. 
7. Prowadzenie badań naukowych. 

 
§10 

Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność w pełnym zakresie 
wymienionym w §9. 

  

Rozdział III 



Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§11 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1. zwyczajnych, 
2. wspierających, 
3. honorowych 

§12 

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające 
pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych, 
akceptujące statutowe cele Stowarzyszenia. 

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać także cudzoziemiec, nie 
zamieszkujący na terenie Polski. 

§13 

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne oraz prawne , które uznają cele 
Stowarzyszenia, są zainteresowan rozwojem jego działalności oraz wesprą 
Stowarzyszenie materialnie, organizacyjnie lub w inny sposób. 

§14 

Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, których zasługi zostały uznane za 
szczególnie istotne dla rozwoju Stowarzyszenia oraz jego działalności. Decyzje o 
nadaniu tytułu podejmuje Zarząd. Członek honorowy może być jednocześnie 
członkiem zwyczajnym lub wspierającym. 

§15 

Członkowie zwyczajni mają prawo: 

1. czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia, 
2. uczestniczenia we wszystkich zebraniach i innych formach działalności statutowej 

Stowarzyszenia, 
3. zgłaszania wniosków i postulatów w sprawach dotyczących działalności 

Stowarzyszenia, 
4. korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach 

zgodnych z jego statutowymi celami, 
5. korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej 

działalności, 
6. używania znaku Stowarzyszenia na określonych przez Zarząd zasadach. 

§16 

Członkowie wspierający mają takie same prawa jak członkowie zwyczajni za 
wyjątkiem praw wymienionych w §15 pkt. 1, 5 i 6. 

§16 a 



Członkowie honorowi mają takie same prawa jak członkowie zwyczajni za wyjątkiem 
praw wymienionych w §15 pkt. 1 i 6. 

§17 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

1. postępowania zgodnie ze statutem, regulaminami i uchwałami władz 
Stowarzyszenia, 

2. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów, 
3. uczestniczenia w walnych zebraniach członków, 
4. regularnego płacenia składek na rzecz Stowarzyszenia. 

§17 a 

Członkowie honorowi mają obowiązek: 

1. postępowania zgodnie ze statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia, 

2. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów. 

 
§18 

Członkowie wspierający mają obowiązek: 

1. postępowania zgodnie ze statutem, regulaminami i uchwałami władz 
Stowarzyszenia, 

2. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów. 

§19 

1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd w 
terminie 30 dni od złożenia przez kandydata deklaracji członkowskiej. 

2. Zarząd może w uzasadnionych przypadkach odmówić przyjęcia na członka 
zwyczajnego lub wspierającego. 

3. Odwołanie od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia na członka wnosi się w 
terminie 14 dni od jej doręczenia, za pośrednictwem organu, który uchwałę 
podjął. Odwołanie od uchwały Zarządu rozpatrywane jest przez walne zebranie 
członków. Uchwała podjęta po rozpoznaniu odwołania jest ostateczną. 

4. W terminie 14 dni od przyjęcia uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków 
nowo przyjęty członek zobowiązany jest uiścić wpisowe oraz wpłatę członkowską. 
Brak wpłaty skutkuje skreśleniem z listy członków. 

5. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na 
wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.  

§20 

1. Członkostwo ustaje wskutek: 

1. dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego Zarządowi, po uprzednim 
uregulowaniu składek członkowskich, 



2. śmierci członka, likwidacji członka wspierającego będącego jednostką 
organizacyjną lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego 
będącego osobą prawną, 

3. skreślenia z listy członków Stowarzyszenia, 
4. wykluczenie ze Stowarzyszenia, 
5. utraty praw publicznych przez członka stowarzyszenia 

1. Członek może być skreślony z listy z powodu zalegania z opłatą składki 
członkowskiej przez okres co najmniej 1 roku, po terminie jej płatności. Decyzję o 
skreśleniu członka podejmuje Zarząd, w formie uchwały z podaniem przyczyny 
skreślenia i pouczenia o trybie złożenia odwołania. 

2. Członek może być wykluczony ze Stowarzyszenia, jeżeli: 

1. nie przestrzega postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,  
2. działa na szkodę Stowarzyszenia lub jego Członków, 
3. wykorzystuje Członkowstwo do celów promowania własnej działalności w sposób 

nie uzgodniony z Zarządem, 
4. swym kontrowersyjnym i niewłaściwym zachowaniem naraża na szwank dobre 

imię Stowarzyszenia. 

1. Decyzję o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd w formie uchwały z podaniem 
przyczyny wykluczenia i pouczeniem o trybie złożenia odwołania. 

2. Do odwołań od uchwał w przedmiocie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia 
lub wykluczenia ze Stowarzyszenia, stosuje się odpowiednio przepis §19 ust. 3 
statutu. 

  

Rozdział IV 

Organy stowarzyszenia 

§21 

Organami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie Członków, 
2. Zarząd, 
3. Komisja Rewizyjna. 

§22 

Kadencja wszystkich wybieranych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata. 

§23 

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania 
kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują 
pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać 
nie więcej niż połowę składu organu. 

§24 



Wybory Członków Zarządu oraz Komisji rewizyjnej odbywają się jawnie, chyba, że 
walne zebranie członków uchwaliło głosowanie tajne. 

§25 

1. Jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają 
zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność, 
co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równej 
liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. 

2. Głosowania są jawne, chyba, że na wniosek członka tego organu uchwalono 
głosowanie tajne. 

  

Walne zebranie członków 

§26 

1. Walne zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne zebranie 
członków może wypowiadać się we wszystkich sprawach Stowarzyszenia. 

2. Do kompetencji walnego zebrania członków w szczególności należy: 

1. ustalanie generalnych kierunków działalności Stowarzyszenia, 
2. uchwalanie zmian Statutu,  
3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za 

poprzedni rok kalendarzowy, 
4. udzielanie absolutorium Zarządowi, 
5. wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej,  
6. rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez Zarząd i członków Stowarzyszenia, 
7. uchwalanie regulaminu walnego zebrania członków, 
8. zatwierdzanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  
9. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu, 
10. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego 

majątku, 
11. ustalenie na wniosek Zarządu wysokości składki członkowskiej oraz ustalenie 

opłaty wpisowej i określanie jej wysokości  
12. udzielanie pełnomocnictwa do zawierania umów cywilno-prawnych oraz umów o 

pracę pomiędzy Stowarzyszeniem , a członkami Zarządu, 
13. decydowanie o innych sprawach mających znaczenie dla rozwoju i działalności 

Stowarzyszenia, a nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych władz. 
14. zatwierdzanie zasad opłacania i szczegółowej wysokości składek od członków 

zwyczajnych oraz składek minimalnych od członków wspierających, a także 
ustalenie opłaty wpisowej i określanie jej wysokości 

§27 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
Obrady otwiera prezes Zarządu Stowarzyszenia i prowadzi je do momentu 
wybrania przewodniczącego walnego zebrania członków. 

§28 

1. Zwyczajne Walne zebranie członków odbywa się raz w roku 



2. Termin, miejsce i porządek obrad walnego zebrania członków ustala Zarząd i 
zawiadamia o tym władze i członków Stowarzyszenia nie później niż na miesiąc 
przed terminem walnego zebrania członków. 

§29 

1. Nadzwyczajne walne zebranie członków może odbyć się w każdym czasie i jest 
zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej albo 
na wniosek 1/10 ogólnej liczby członków zwyczajnych. 

2. Zarząd zwołuje nadzwyczajne walne zebranie członków najpóźniej w terminie 3 
miesięcy od dnia otrzymania wniosku. 

3. Nadzwyczajne walne zebranie członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla 
których zostało zwołane. 

4. Wnioskodawcy maja prawo do przedstawienia Zarządowi porządku obrad. 
5. W przypadku bezczynności Zarządu, Walne Zebranie Członków może zostać 

zwołane przez Komisję Rewizyjną. 

§30 

1. W walnym zebraniu członków biorą udział: 
a. z głosem stanowiącym – Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, 
b. z głosem doradczym – Członkowie wspierający, Członkowie honorowi, a także 
inni goście walnego zebrania członków zaproszeni przez naczelne władze 
Stowarzyszenia. 

2. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu 
tajnym lub jawnym w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków, w 
pierwszym terminie, bez określania wymaganej liczby członków w drugim 
terminie, wyznaczonym nie wcześniej niż 1 tydzień i nie później niż 2 tygodnie od 
pierwszego spotkania. 

§31 

1. Jeżeli liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia przekroczy 100, najbliższe 
Walne Zebranie Członków może podjąć uchwałę o utworzeniu Zebrania 
Delegatów, które występuje w miejsce Walnego Zebrania Członków. 

2. Delegaci powoływani są w proporcji jeden delegat na 5 członków zwyczajnych 
stowarzyszenia zaś gdy liczba członków przekroczy 250 jeden delegat na 10 
członków. 

3. Delegaci powoływani są na trzyletnią kadencję. 
4. Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określi regulamin uchwalony przez 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 
5. Do Zebrania Delegatów stosuje się przepisy, które obowiązują zgodnie ze 

statutem Walne Zebranie Członków 
6. Jeżeli liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia przez okres co najmniej 1 roku 

będzie mniejsza niż 100, Zebranie Delegatów powinno ogłosić swoje rozwiązanie. 
W tym wypadku na jego miejsce występuje ponownie Walne Zebranie Członków. 

  

Zarząd 

§32 



Zarząd jest najwyższą władzą wykonawczą Stowarzyszenia i w okresie między 
walnymi zebraniami członków kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, 
reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i działa w jego imieniu. 

§33 

1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez walne zebranie członków. 
2. Wyboru pierwszego Zarządu i prezesa dokonują założyciele Stowarzyszenia. 
3. Walne zebranie członków wybiera prezesa Stowarzyszenia, który wchodzi w skład 

Zarządu i przewodniczy posiedzeniom. 
4. Zarząd wybiera spośród swoich członków wiceprezesa, sekretarza oraz skarbnika. 
5. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, które powinno być zwołane 

najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wyborów. 
6. W razie wygaśnięcia mandatu prezesa Stowarzyszenia w okresie kadencji, Zarząd 

wybiera ze swego grona nowego prezesa Stowarzyszenia, który pełni tę funkcję 
do najbliższego walnego zebrania członków. 

7. Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd, a 
zatwierdzony przez walne zebranie członków. 

8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 
kwartał i zwoływane są w trybie wynikającym z regulaminu Zarządu. 

§34 

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz na 3 
miesiące. 

2. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który winien podpisać Prezes 
Stowarzyszenia lub Wiceprezes oraz osoba sporządzająca protokół. 

3. Protokół z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia musi być udostępniony 
każdemu członkowi Stowarzyszenia na jego żądanie. 

§35 

Do kompetencji Zarządu w szczególności należy: 

1. zapewnienie wykonania uchwał walnego zebrania członków, 
2. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, 
3. uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i projektów budżetowych, 
4. składanie sprawozdań walnemu zebraniu członków, 
5. określanie zakresu uprawnień i obowiązków poszczególnych członków Zarządu, 
6. powoływanie zespołów stałych lub okresowych do wykonywania określonych 

zadań, 
7. zapewnienie bieżącego finansowania działalności statutowej Stowarzyszenia, 
8. zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia, 
9. opracowanie i zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych Stowarzyszenia, nie 

zastrzeżonych dla innych władz, 
10. podział środków uzyskanych z działalności Stowarzyszenia na poszczególne 

dziedziny działalności statutowej, 
11. ustalanie wzorów znaku, odznak i pieczęci Stowarzyszenia oraz zasad ich 

używania, 
12. podejmowaniu uchwał w sprawach członkowskich, w tym o przyjmowaniu, 

skreślaniu i wykluczaniu członków, 



13. proponowanie zasad opłacania i szczegółowej wysokości składek od członków 
zwyczajnych  

14. reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec władz 
samorządowych i państwowych, 

15. ustalenie sposobu powiadamiania członków Stowarzyszenia o podjętych 
uchwałach, 

16. dokonywanie wykładni statutu Stowarzyszenia, 
17. decydowanie o podjęciu organizowania i prowadzenie działalności gospodarczej, 

  

Komisja Rewizyjna 

§36 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. 
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej w szczególności należy: 

a. przeprowadzanie okresowych kontroli statutowej i gospodarczej działalności 
Stowarzyszenia i jego władz oraz występowania z wnioskami pokontrolnymi, 
b. ocena działalności Stowarzyszenia, 
c. żądanie od Zarządu wyjaśnień w sprawie jego działalności, 
d. określanie terminu i sposobu usunięcia stwierdzonych w toku kontroli 
nieprawidłowości, 
e. występowanie do Walnego zebrania członków z wnioskami o uchylenie 
niezgodnych z prawem lub statutem uchwał Zarządu, 
f. składanie sprawozdań walnemu zebraniu członków oraz występowanie z 
wnioskiem w sprawie absolutorium Zarządu. 

§37 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez walne zebranie 
członków. Wyboru pierwszej Komisji Rewizyjnej dokonują założyciele 
Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona 
przewodniczącego i sekretarza. 

3. W razie ustąpienia przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w okresie kadencji, 
Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona nowego przewodniczącego, który pełni 
tę funkcję do najbliższego walnego zebrania członków. 

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są i odbywają się w miarę potrzeb, nie 
rzadziej jednak niż raz w roku zgodnie z regulaminem Komisji przez nią 
uchwalonym. Regulamin Komisji rewizyjnej wymaga zatwierdzenia przez walne 
zebranie członków. 

§38 

1. Komisja rewizyjna będąc organem kontrolnym, nadzorującym, kolegialnym nie 
podlega organom zarządzającym w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej 
lub nadzoru. 

2. Członkowie organu kontroli: 
a. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w 
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 
b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy 
umyślnej. 



  

Rozdział V 

Majątek i fundusze stowarzyszenia 

§39 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe 
oraz zgromadzone środki pieniężne. 

2. Środki pieniężne Stowarzyszenia pochodzą z: 
a. składek członkowskich, 
b. darowizn i zapisów oraz spadków, 
c. przychodów z działalności statutowej odpłatnej, 
d. przychodów ze zbiórek i innych form ofiarności publicznej, przy zachowaniu 
wymaganych zezwoleń stosownych władz, 
e. przychodów z ewentualnej działalności gospodarczej prowadzonej przez 
Stowarzyszenie na podstawie odrębnych przepisów. 

§40 

1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz spraw 
niemajątkowych Stowarzyszenia oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest 
współdziałanie dwóch członków zarządu w tym prezesa Stowarzyszenia lub 
wiceprezesa. 

2. Stowarzyszenie w poszczególnych sprawach może być reprezentowane przez 
osoby upoważnione przez Zarząd na piśmie. 

3. Zarząd ustala zasady zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników Stowarzyszenia. 

§41 

Stowarzyszenie nie może: 

1. udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w 
stosunku do jego 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. przekazywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz 
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w 
szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych 
warunkach, 

3. wykorzystywać majątku 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 Stowarzyszenia, 

4. nabywać na szczególnych zasadach towary lub usługi od podmiotów, w których 
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy 
oraz ich osoby bliskie. 

Rozdział VI 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 



§42 

Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały walnego 
zebrania członków podjętej większością dwóch trzecich głosów w obecności, co 
najmniej połowy wszystkich członków Stowarzyszenia, przy czym §30 ust.2 nie 
stosuje się. 

§43 

1. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia walne zebranie członków 
powoła komisję likwidacyjną, która zgodnie z przepisami prawa i uchwalonymi 
wytycznymi przeprowadzi likwidację. Funkcje członków komisji likwidacyjnej mogą 
pełnić członkowie Zarządu Stowarzyszenia. 

2. Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, walne zebranie członków wskazuje 
przeznaczenie majątku Stowarzyszenia pozostałego po pokryciu zobowiązań. 

  

Rozdział VII 

§44 

W kwestiach nie unormowanych postanowieniami niniejszego Statutu znajdują 
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o 
Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104, z póź. zm.). 

  

Niniejszy Statut zawiera 44 paragrafy. Wersja jednolita z dnia 1 marca 2010 roku. 

 


