
Statut Stowarzyszenia 
Instytut Studiów Ekonomiczno-Społecznych 

Przyjęty uchwałą nr 2 na zebraniu założycielskim 31 maja 2007 r. 
Poprawiony uchwałą Komitetu Założycielskiego 30 lipca 2007 r. 

Statut składa się z 63 artykułów na 14 stronach. 

Wstęp 
Preambuła 

 Instytut Studiów Ekonomiczno-Społecznych jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem 
studentów i pracowników naukowych, powstałym z inicjatywy członków i sympatyków Koła Naukowego 

Finansów Międzynarodowych, działającego przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 

Misją Instytutu jest działanie na rzecz nauki polskiej oraz wspieranie rozwoju gospodarki opartej 

na wiedzy poprzez prowadzenie i wspomaganie działalności naukowej, badawczej i edukacyjnej, a także 
przygotowywanie programów reform społeczno-gospodarczych Rzeczypospolitej Polskiej.  

Członkowie Instytutu wyznaczają własną postawą najwyższe standardy etyczne w działalności publicznej 
i prywatnej. Wzajemne stosunki pomiędzy członkami oparte są na zasadach aktywności społecznej, solidarności, 
równości w prawach i obowiązkach, wzajemnej pomocy, życzliwości, szacunku, koleżeństwa oraz prawości 

i uczciwości. 

Instytut nawiązuje kontakty, utrzymuje więzi i współpracuje z innymi stowarzyszeniami, federacjami 

oraz organizacjami społecznymi o podobnych celach statutowych w Polsce, w Unii Europejskiej i na świecie. 
W ramach realizacji swych celów statutowych, Instytut współdziała z jednostkami administracji centralnej 
i samorządowej oraz aktywnie uczestniczy w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym kraju. 

Ideami łączącymi członków Instytutu są: 

• służba nauce polskiej i wspieranie procesu budowy gospodarki opartej na wiedzy; 

• działanie na rzecz rozwoju naukowego studentów i młodych pracowników naukowych; 

• pomnażanie kapitału intelektualnego społeczeństwa poprzez tworzenie warunków do rozwoju 
młodych talentów; 

• wzmacnianie więzi nauki polskiej z nauką europejską i światową. 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§  1.  [Pozycja prawna] 

1. Stowarzyszenie Instytut Studiów Ekonomiczno-Społecznych, zwane dalej Stowarzyszeniem, 
jest dobrowolnym, samorządnym związkiem osób fizycznych i prawnych, działającym na podstawie: 

1) Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) ustawy Prawo o stowarzyszeniach, 

3) Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  

4) niniejszego statutu. 

2. Stowarzyszenie jest organizacją zarejestrowaną i posiada osobowość prawną. 

§  2.  [Siedziba i obszar działania] 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa. 

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. 

3. Na terytorium innych państw, Stowarzyszenie działa zgodnie z przepisami prawa miejscowego. 

§  3.  [Nazwa, jej skrót, znaki graficzne] 
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1. Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą skróconą ISES. 

2. W języku angielskim Stowarzyszenie posługuje się nazwą Institute for Social and Economic Studies. 

3. Stowarzyszenie posiada wyróżniający je znak graficzny, może ustanowić medal honorowy 
oraz używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych. 

4. Nazwy i znaki graficzne wykorzystywane przez Stowarzyszenie są prawnie zastrzeżone. 
Posługiwanie się nimi przez poszczególnych członków Stowarzyszenia lub osoby trzecie wymaga 
uprzedniej zgody Zarządu. 

Rozdział II 
Cele i sposoby działania 

§  4.  [Pożytek publiczny i wiarygodność] 

1. Stowarzyszenie jest pozarządową organizacją, prowadzącą w sposób przejrzysty działalność 
statutową na rzecz całego społeczeństwa, studentów, młodych pracowników nauki oraz swoich 
członków. 

2. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną non-profit, przeznaczającą wszystkie uzyskane dochody 
na realizację zadań statutowych oraz na rozwój zwiększający efektywność i skuteczność 
funkcjonowania. 

3. Stowarzyszenie we wszystkich swoich działaniach kieruje się zasadami wymienionymi w Karcie 

Zasad Działania Organizacji Pozarządowych, przyjętej przez uczestników I Ogólnopolskiego Forum 
Inicjatyw Pozarządowych, a także wytycznymi określonymi w dokumencie Statement of Values 

and Code of Ethics, opracowanym przez amerykańską instytucję Independent Sector w 2004 roku. 

§  5.  [Cele] 
Celem Stowarzyszenia jest: 

1) inspirowanie członków do aktywnego udziału w życiu społecznym, naukowym, 
ekonomicznym i kulturalnym kraju; 

2) podejmowanie działań na rzecz umacniania i rozwoju kapitału intelektualnego 
społeczeństwa oraz gospodarki opartej na wiedzy; 

3) wspomaganie procesu aktywizacji zawodowej studentów i młodych pracowników 
oraz rozwoju kadry naukowo-badawczej kraju, w szczególności członków Stowarzyszenia; 

4) inspirowanie i uczestnictwo w inicjatywach społecznych, rządowych i samorządowych 
ukierunkowanych na: 

a) rozwój nauki, oświaty i kultury; 

b) rozbudowę i modernizację infrastruktury naukowej oraz badawczo-rozwojowej; 

c) zwiększanie innowacyjności gospodarki poprzez praktyczne stosowanie 
dorobku myśli ekonomicznej; 

5) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez pobudzanie aktywności 
społecznej młodych ekonomistów; 

6) udzielanie pomocy, w tym finansowej, członkom Stowarzyszenia, znajdującym się w trudnej 
sytuacji życiowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb związanych z rozwojem 
naukowym i zawodowym; 

7) zrzeszanie osób o zbliżonych zainteresowaniach i ich integracja w ramach struktur 
Stowarzyszenia; 

8) prowadzenie i wspieranie działalności naukowo-badawczej w zakresie nauk ekonomicznych 
i społecznych; 

9) upowszechnianie wiedzy ekonomiczno-społecznej oraz szerzenie świadomości na temat 
procesów zachodzących w gospodarce i społeczeństwie; 

10) prowadzenie działalności oświatowej i prospołecznej oraz wspieranie nowoczesnych form 
edukacji, działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego opartego na wiedzy; 

11) propagowanie postaw twórczych, aktywności i zaangażowania gospodarczego, społecznego 
i obywatelskiego; 



— 3 — 

12) uczestnictwo w debacie społecznej i gospodarczej, dążenie do poprawy jakości 
rzeczywistości społecznej i ekonomicznej; 

13) działalność na rzecz rozwoju wiedzy i zainteresowań członków Stowarzyszenia; 

14) reprezentowanie członków Stowarzyszenia, ich opinii, potrzeb i interesów wobec 
społeczeństwa, władz oraz stowarzyszeń w kraju i za granicą; 

15) rozwijanie i krzewienie postawy opartej na wiedzy naukowej, rozumie, doświadczeniu 
i poszanowaniu różnych punktów widzenia; 

16) badanie ekonomicznych i społecznych aspektów integracji europejskiej. 

§  6.  [Sposoby realizacji celów] 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez: 

1) prowadzenie projektów naukowych i badawczych z zakresu nauk ekonomiczno-
społecznych; 

2) publikację prac naukowych i popularnonaukowych, opracowań naukowo-informacyjnych, 
prowadzenie i inspirowanie działalności wydawniczej; 

3) organizowanie przedsięwzięć i spotkań otwartych zgodnych z celami Stowarzyszenia, 
w szczególności warsztatów, konferencji i seminariów; 

4) wspieranie rozwoju polskiej myśli ekonomicznej oraz jej promocję w skali europejskiej 
i światowej; 

5) prowadzenie wielopoziomowej działalności szkoleniowej poprzez organizowanie 
lub współorganizowanie kursów kształcących i doskonalących, wykładów, odczytów, 
zebrań dyskusyjnych, pokazów, wycieczek krajowych i zagranicznych, konkursów; 

6) wykonywanie dostosowanych do okoliczności działań pobudzających przedsiębiorczość 
obywateli oraz innowacyjność gospodarki; 

7) inicjowanie tworzenia funduszy stypendialnych, fundowanie stypendiów, grantów 
badawczych, studiów, szkoleń i innych form wspierania rozwoju naukowego; 

8) występowanie o subwencje i dotacje, a także inne świadczenia wspierające działalność 
statutową; 

9) efektywne korzystanie z krajowych i zagranicznych środków pomocowych, 
w tym zwłaszcza funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, w procesie rozwoju nauki 
oraz tworzeniu gospodarki opartej o wiedzę; 

10) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów oraz współpraca i wymiana doświadczeń 
z organizacjami, instytucjami, uczelniami, kołami naukowymi i innymi podmiotami w kraju 
i za granicą, w szczególności na obszarze Unii Europejskiej, wykonującymi działalność 
zgodną z celami Stowarzyszenia; 

11) współdziałanie z władzami samorządowymi i administracją rządową, w szczególności 
z instytucjami i jednostkami organizacyjnymi podległymi ministrowi właściwemu do spraw 
nauki i szkolnictwa wyższego oraz instytucjami nadzorowanymi przez tych ministrów, 
pomoc przy opracowaniu metod i programów nauczania w zakresie nauk ekonomicznych 
i społecznych; 

12) udzielanie członkom Stowarzyszenia oraz innym studentom i młodym pracownikom 
naukowym pomocy prawnej, organizacyjnej i finansowej w podejmowaniu przez nich pracy 
zawodowej, społecznej lub własnej działalności gospodarczej, w tym także poprzez 
organizowanie inkubatorów przedsiębiorczości; 

13) organizowanie wyjazdów naukowych, praktyk i staży krajowych i zagranicznych, udzielanie 
wsparcia członkom Stowarzyszenia w zakresie ich działalności naukowej, zawodowej 
i społecznej oraz inna pomoc w indywidualnych sprawach członków związanych z celami 
Stowarzyszenia; 

14) inicjowanie, przygotowywanie, opiniowanie i popieranie projektów aktów prawnych, 
w szczególności aktów regulujących zagadnienia naukowe, edukacyjne, gospodarcze 
i społeczne; 

15) wspólne realizowanie prawa do wyrażania poglądów poprzez aktywny udział w życiu 
społeczno-politycznym kraju, w tym: 



— 4 — 

a) uchwalanie rezolucji i petycji do władz państwowych i samorządowych; 

b) organizowanie kampanii społecznego poparcia; 

c) wysyłanie listów do posłów, senatorów i innych działaczy politycznych; 

d) kierowanie apeli do środowisk naukowych i społeczeństwa; 

16) stosowanie wiedzy ekonomicznej do rozwiązywania problemów gospodarczych poprzez 
doradztwo oraz formułowanie opinii eksperckich; 

17) organizowanie spotkań i imprez integracyjnych dla członków i sympatyków 
Stowarzyszenia; 

18) wykorzystanie innowacyjnych technologii w organizowanych przedsięwzięciach 
dla poszerzenia kręgu beneficjentów działalności Stowarzyszenia; 

19) wyznaczanie własną postawą standardów etycznych we wszelkiej działalności, 
w tym przede wszystkim w działalności badawczej, edukacyjnej i naukowej oraz innej 
działalności prywatnej i publicznej; 

20) podejmowanie własnych przedsięwzięć oraz wspieranie działań innych organizacji 
społecznych i państwowych na rzecz naukowego i społeczno-ekonomicznego rozwoju kraju. 

§  7.  [Porozumienia z innymi podmiotami] 
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń i federacji 
oraz zawierać porozumienia z organami i jednostkami administracji rządowej i samorządowej, z uczelniami 
i instytutami naukowymi w kraju i za granicą oraz organizacjami społecznymi, które w swej działalności 
kierują się zbliżonymi celami, a ich metody działania są zgodne z prawem polskim oraz nie naruszają 
zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną. 

§  8.  [Działalność gospodarcza] 

1. Stowarzyszenie może pomocniczo prowadzić działalność gospodarczą, w rozmiarach służących 
realizacji celów statutowych, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach, 
na rachunek własny lub w pośrednictwie na rzecz osób prawnych i fizycznych. 

2. Stowarzyszenie może tworzyć zakłady, spółdzielnie, spółki cywilne oraz spółki prawa handlowego. 

3. Działalność gospodarcza prowadzona jest przez organizacyjnie wyodrębnione, samobilansujące 
się zakłady, które prowadzą księgi rachunkowe, ustalają wynik finansowy i sporządzają 
sprawozdania ze swojej działalności. 

4. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może 
być przeznaczony do podziału między jego członków. 

Rozdział III  
Członkowie 

§  9.  [Rodzaje członków] 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1) członków zwyczajnych, 

2) członków honorowych, 

3) członków wspierających. 

§  10.  [Prerekwizyty członkostwa] 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

3. Członek będący osobą fizyczną musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, dysponować 
pełnią praw publicznych i  nie być karanym za przestępstwo umyślne. 

§  11.  [Członkostwo nierezydentów] 
Członkami Stowarzyszenia mogą również być cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

§  12.  [Obowiązki członków] 
Członkowie zobowiązani są do przestrzegania prawa, statutu, uchwał, regulaminów, orzeczeń, zarządzeń 
oraz decyzji władz Stowarzyszenia. 

§  13.  [Ustanie członkostwa] 
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1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1) dobrowolnej rezygnacji złożonej pisemnie: 

a) Prezesowi Honorowemu – w przypadku członka honorowego, 

b) Zarządowi Stowarzyszenia – w pozostałych przypadkach; 

2) śmierci, pozbawienia praw publicznych lub utraty osobowości prawnej; 

3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek 
członkowskich przez okres przekraczający 3 miesiące, rażącego naruszenia obowiązków 
członkowskich lub działania na szkodę Stowarzyszenia; 

4) wykluczenia członka w przypadku stwierdzenia, że swoim postępowaniem narusza 
przepisy prawa, postanowienia statutu lub dobre obyczaje. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 3 i 4, o ustaniu członkostwa orzeka: 

1) Walne Zebranie w głosowaniu jawnym, na umotywowany wniosek Prezesa Honorowego – 
w przypadku członka honorowego; 

2) Zarząd w formie uchwały, podając przyczyny podjętej decyzji – w pozostałych przypadkach. 

3. Członek skreślony ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania. Odwołanie składane jest 
w formie pisemnej do Prezesa Zarządu, w terminie 14 dni od daty doręczenia członkowi stosownej 
decyzji. 

4. Członek Stowarzyszenia, który złożył rezygnację, został skreślony lub wykluczony 
ze Stowarzyszenia, musi uregulować wszystkie swoje zobowiązania. 

Członkowie zwyczajni 

§  14.  [Wymogi] 

1. Członkami zwyczajnymi mogą zostać osoby, o których mowa w § 60 ust. 1, oraz: 

1) studenci będący członkami koła naukowego lub innej organizacji studenckiej, z którą 
Stowarzyszenie ma zawartą umowę przewidującą taką możliwość; 

2) byli członkowie organizacji, o których mowa w pkt. 1, posiadający wykształcenie wyższe. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za pisemnym poręczeniem co najmniej dwóch członków 
zwyczajnych Stowarzyszenia, członkiem zwyczajnym może zostać inna osoba niż wymienione 
w ust. 1. 

§  15.  [Sposób przyjmowania] 

1. Członka zwyczajnego przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie złożonego na piśmie 
wniosku kandydata o przyjęcie do Stowarzyszenia, wraz z pisemnym oświadczeniem, że spełnia 
on wymogi określone niniejszym statutem. 

2. W przypadku określonym w § 14 ust. 2 przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 1, Zarząd 
zapoznaje się z opiniami członków zwyczajnych o kandydacie. 

§  16.  [Prawa i obowiązki] 

1. Członek zwyczajny ma prawo do: 

1) posiadania legitymacji oraz posługiwania się odznaką Stowarzyszenia; 

2) czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia; 

3) uczestnictwa w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach i innych imprezach 
organizowanych przez Stowarzyszenie; 

4) opieki Stowarzyszenia, w szczególności pomocy przy publikacji prac naukowych, a także 
korzystania z jego rekomendacji; 

5) używania odznaki Stowarzyszenia, na warunkach określonych przez Zarząd; 

6) obrony swoich interesów przez Stowarzyszenie; 

7) przedkładania organom Stowarzyszenia własnych opinii, wniosków oraz inicjatyw, 
projektów i przedsięwzięć związanych z realizacją celów Stowarzyszenia; 

8) wniesienia odwołania od decyzji o pozbawieniu członkostwa. 

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do: 
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1) czynnego uczestnictwa w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia oraz rzetelnego 
wypełniania przyjętych na siebie obowiązków; 

2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia; 

3) prowadzenia aktywnej działalności na rzecz rozwoju Stowarzyszenia; 

4) dbałości o dobre imię oraz wzrost roli i znaczenia Stowarzyszenia. 

Członkowie wspierający 

§  17.  [Wymogi] 
Członkiem wspierającym może być organizacja studencka lub koło naukowe niebędące osobą prawną 
oraz każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która złożyła 
deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia wraz z oświadczeniem woli określającym zasady współpracy 
oraz zakres, wielkość, rodzaj i częstotliwość jej świadczeń w postaci środków finansowych, materialnych 
lub usług na rzecz Stowarzyszenia. 

§  18.  [Sposób przyjmowania] 
Członka wspierającego przyjmuje się po zaakceptowaniu przez Zarząd złożonego oświadczenia woli 
i zakończeniu wymaganej prawem procedury w sprawach będących przedmiotem tego oświadczenia. 

§  19.  [Prawa i obowiązki] 
Członkowie wspierający: 

1) dysponują prawami takimi, jak członkowie zwyczajni z wyjątkiem praw wyborczych; 

2) przyjmują na siebie obowiązki takie, jak członkowie zwyczajni; 

3) mogą być zapraszani do udziału – z głosem doradczym – w pracach statutowych władz 
Stowarzyszenia, w charakterze doradcy lub eksperta. 

§  20.  [Reprezentacja członka wspierającego] 

1. Członków wspierających reprezentują w Stowarzyszeniu: 

1) przewodniczący, prezes lub inny członek kierownictwa – w przypadku organizacji 
studenckiej lub koła naukowego; 

2) ustawowy lub statutowy organ – w przypadku osoby prawnej.  

2. Osoba prawna może upoważnić do reprezentacji w Stowarzyszeniu swojego przedstawiciela. 

Członkowie honorowi 

§  21.  [Wymogi] 
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, mająca wybitne 
osiągnięcia w działalności związanej z jego celami statutowymi. 

§  22.  [Sposób przyjmowania] 
Członkostwo honorowe nadaje w formie uchwały Walne Zebranie w głosowaniu jawnym, 
na umotywowany wniosek Prezesa Honorowego. 

§  23.  [Prawa i obowiązki] 
Członkowie honorowi: 

1) dysponują prawami takimi, jak członkowie zwyczajni; 

2) przyjmują na siebie obowiązki takie, jak członkowie zwyczajni; 

3) mogą z własnej inicjatywy kandydować do władz Stowarzyszenia, a także brać udział 
w posiedzeniach wszystkich władz Stowarzyszenia z prawem głosu; 

4) w przypadku powzięcia informacji o naruszeniu zasad określonych w § 12 bądź 
w § 16 ust. 2 przez władze Stowarzyszenia lub poszczególnych członków tych władz, 
zobowiązani są do złożenia wniosku do właściwych władz o podjęcie w trybie pilnym 
stosownych działań przewidzianych w niniejszym statucie. 

§  24.  [Komitet Honorowy] 

1. Członkowie honorowi Stowarzyszenia tworzą Komitet Honorowy. 

2. Komitet Honorowy Stowarzyszenia sprawuje naukowy i moralny patronat nad działalnością 
Stowarzyszenia i jest podporządkowany bezpośrednio Walnemu Zebraniu. 

§  25.  [Prezes Honorowy] 
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1. Prezesem Honorowym zostaje automatycznie najstarszy stażem członek honorowy Stowarzyszenia, 
jeżeli nie złoży pisemnego oświadczenia o rezygnacji z tej funkcji na najbliższym posiedzeniu 
Komitetu Honorowego. 

2. Prezes Honorowy może na Walnym Zebraniu przedkładać do głosowania wnioski o wyróżnienie 
oraz odwołanie członków naczelnych władz Stowarzyszenia, wnioski w sprawach będących 
przedmiotem obrad tego zebrania oraz innych ważnych sprawach dotyczących Stowarzyszenia. 

§  26.  [Kolegium Komitetu Honorowego] 

1. W celu zwiększenia sprawności funkcjonowania Komitetu Honorowego, Prezes Honorowy może 
powołać Kolegium Komitetu Honorowego, zwane dalej Kolegium, jako zespół doradczy tego 
komitetu. 

2. Do zakresu zadań Kolegium należy w szczególności: 

1) zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących działalności naukowej, społecznej 
i ekonomicznej Stowarzyszenia; 

2) wyrażanie poglądów na temat planów i sprawozdań oraz aktów prawa wewnętrznego 
Stowarzyszenia; 

3) opiniowanie dokumentów określających kierunki rozwoju Stowarzyszenia; 

4) rozpatrywanie innych ważnych spraw i problemów dotyczących działalności 
Stowarzyszenia. 

3. Zakres zadań i zasady działania Kolegium określa regulamin Kolegium Komitetu Honorowego, 
opracowany przez ten komitet i zatwierdzony przez Prezesa Honorowego. 

Rozdział IV 
Organy 

§  27.  [Katalog władz statutowych] 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie, którym może być: 

a) Walne Zebranie Członków; 

2) Zarząd; 

3) Komisja Rewizyjna. 

§  28.  [Kadencja władz] 
Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata. 

§  29.  [Sposób uzupełniania składu] 

1. W przypadku ustania członkostwa lub ustąpienia członka władz w trakcie kadencji, skład osobowy 
tych władz uzupełniany jest poprzez kooptację członka zwyczajnego spośród niewybranych 
kandydatów do tych władz na ostatnim Walnym Zebraniu, z uwzględnieniem liczby uzyskanych 
przez nich głosów, w następujący sposób: 

1) do Zarządu – uchwałą Zarządu podjętą na wniosek Prezesa Zarządu; 

2) do pozostałych władz wybieralnych – uchwałą danej władzy wybieralnej podjętą 
na wniosek jej przewodniczącego. 

2. Liczba członków danej władzy wybieralnej dobranych w drodze kooptacji nie może przekraczać 
1/3 liczby osób pochodzących z wyboru. 

3. W przypadku, gdy przepisy ust. 1 dotyczą przewodniczącego władzy innej niż Zarząd, władza 
ta zwołuje nadzwyczajne wyborcze posiedzenie w uzupełnionym składzie, w celu wyboru nowego 
przewodniczącego. 

4. W przypadku, gdy przepisy ust. 1 dotyczą Prezesa Zarządu lub uzupełnienie składu władz, o których 
mowa w ust. 3, w drodze kooptacji jest niemożliwe, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie 
w celu uzupełnienia składu w drodze wyborów. 

5. Częściowe zmiany składu władz wybieralnych nie wpływają na długość ich kadencji. 

§  30.  [Sposób podejmowania uchwał] 

1. Uchwały władz wybieralnych podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, 
przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. 
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2. W przypadku braku większości, o której mowa w ust. 1, o rozstrzygnięciu głosowania decyduje głos 
prezesa lub przewodniczącego danej władzy wybieralnej. 

Walne Zebranie 

§  31.  [Rola] 
Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W sprawach, w których statut nie określa 
właściwości władz Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania. 

§  32.  [Kompetencje] 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:  

1) zatwierdzanie: 

a) statutu Stowarzyszenia, 

b) Regulaminu Organizacyjnego Stowarzyszenia, 

c) Programu Działania Stowarzyszenia; 

2) zatwierdzenie decyzji Zarządu o utworzeniu jednostek organizacyjnych 
wyspecjalizowanych w zakresie poszczególnych dziedzin działalności statutowej 
Stowarzyszenia; 

3) uchwalanie zmian w aktach prawa wewnętrznego, o których mowa w pkt. 1; 

4) zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia; 

5) udzielanie absolutorium, w oddzielnych głosowaniach, władzom wybieralnym 
Stowarzyszenia; 

6) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia; 

7) ustalanie górnej granicy obciążenia finansowego członków zwyczajnych Stowarzyszenia; 

8) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku. 

2. Walne Zebranie podejmuje decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1, w formie uchwały. 

3. Walne Zebranie może podejmować uchwały w innych sprawach wniesionych pod obrady 
przez władze lub członków Stowarzyszenia. 

§  33.  [Rodzaje, uczestnicy i wymóg powiadomienia] 

1. Walnym Zebraniem może być: 

1) Walne Zebranie Członków. 

2. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym: 

1) członkowie zwyczajni i honorowi – jeżeli jest to Walne Zebranie Członków. 

3. W Walnym Zebraniu mogą brać udział – z głosem doradczym – członkowie wspierający, którzy 
zostali zaproszeni przez Zarząd z jego inicjatywy lub na wniosek innych władz wybieralnych. 

4. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd powiadamia uprawnionych 
do uczestnictwa na co najmniej 21 dni przed terminem zebrania. 

§  34.  [Przebieg obrad, Prezydium] 

1. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 

2. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępca 
Przewodniczącego, Sekretarz. 

3. Gdy liczba uczestników uprawnionych do głosowania przekracza 30 osób, Prezydium może 
być rozszerzone o dodatkowych członków, co najwyżej o 1 osobę na 20 uprawnionych 
do głosowania. 

4. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest na okres trwania obrad w pierwszym głosowaniu, 
spośród uczestników Walnego Zebrania niewchodzących w skład Zarządu ani Komisji Rewizyjnej. 

§  35.  [Przebieg głosowania] 

1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, 
przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. 

2. Przewodniczący Prezydium Walnego Zebrania może poddać pod głosowanie umotywowany 
wniosek o przeprowadzenie dowolnego głosowania w trybie tajnym. 
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3. W przypadku braku quorum, o którym mowa w ust. 1, Przewodniczący Prezydium wyznacza tego 
samego dnia kolejne głosowanie, przypadające najwcześniej po 30 minutach od pierwszego, 
nieważnego głosowania. 

4. Uchwały podjęte w kolejnym głosowaniu wyznaczonym zgodnie z ust. 3 są ważne bez względu 
na liczbę osób biorących udział w głosowaniu. W razie równej liczby głosów, o przyjęciu uchwały 
decyduje głos Przewodniczącego Prezydium. 

§  36.  [Tryb wyboru władz] 

1. Prezesi lub przewodniczący poszczególnych władz wybierani są w oddzielnych głosowaniach; 
pozostali członkowie władz wybieralnych wybierani są w głosowaniach zbiorczych, oddzielnych 
dla każdego organu władzy. 

2. Wniosek o wpisanie kandydatów na odpowiednią listę wyborczą mogą zgłosić: 

1) ustępujący Zarząd, 

2) Prezes Honorowy, 

3) każdy członek zwyczajny – po załączeniu do wniosku podpisów w liczbie co najmniej 
1/5 liczby osób uprawnionych do głosowania. 

3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, przedkłada się Przewodniczącemu Prezydium przed 
przystąpieniem do poszczególnych głosowań. 

4. O wyborze kandydata do władz decyduje uzyskanie przez niego większej liczby głosów od innych 
kandydatów. 

5. W przypadku, gdy liczba kandydatów jest równa liczbie stanowisk, o wyborze na członka władz 
naczelnych decyduje uzyskanie przez kandydata więcej niż połowy głosów. 

6. W przypadku uzyskania tej samej liczby głosów przez kilku kandydatów na członków władz, 
Przewodniczący Prezydium ogłasza kolejne głosowania w celu uzupełnienia ustalonej przez 
to zebranie liczby członków władz. Na listę wyborczą wpisuje się wówczas tylko kandydatów, którzy 
uzyskali tę samą liczbę głosów. Gdy kandydaci w kolejnym głosowaniu otrzymają ponownie 
jednakową liczbę głosów, wybory wygrywa kandydat na którego oddał głos Przewodniczący 
Prezydium. 

7. Podział funkcji we władzach dokonuje się na pierwszym posiedzeniu tych władz w formie 
głosowania na kandydatów zaproponowanych przez prezesa lub przewodniczącego danej władzy. 

§  37.  [Rodzaje] 
Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

§  38.  [Zwyczajne Walne Zebranie] 

1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje się w terminie do końca czerwca w celach: 

1) sprawozdawczych – corocznie; 

2) sprawozdawczo-wyborczych – w ostatnim roku kadencji władz wybieralnych. 

2. Podczas Zwyczajnego Walnego Zebrania, uczestnicy: 

1) zapoznają się ze sprawozdaniami z działalności władz wybieralnych; 

2) decydują o zatwierdzeniu sprawozdania rocznego Zarządu na podstawie wniosków Komisji 
Rewizyjnej; 

3) decydują o zatwierdzeniu sprawozdań rocznych pozostałych władz wybieralnych. 

3. Dodatkowo, podczas Zwyczajnego Walnego Zebrania zwołanego w celu wyborczym, uczestnicy: 

1) udzielają absolutorium Zarządowi, na podstawie wniosków Komisji Rewizyjnej; 

2) udzielają absolutorium pozostałym władzom wybieralnym; 

3) dokonują wyboru władz wybieralnych Stowarzyszenia. 

4. Prezydium poddaje pod głosowanie umotywowany wniosek ustępującego Zarządu dotyczący 
określenia limitu liczby członków oraz struktury organizacyjnej władz wybieralnych Stowarzyszenia 
na okres kolejnej kadencji. 

5. Władze wybieralne, których sprawozdanie roczne nie zostało zatwierdzone, są automatycznie 
w całości odwołane, a Przewodniczący Prezydium Walnego Zebrania przeprowadza wybory do tych 
władz na okres do końca kadencji. 
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§  39.  [Nadzwyczajne Walne Zebranie] 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd, w jednym z poniżej wymienionych 
trybów: 

1) z własnej inicjatywy w uzasadnionych okolicznościach; 

2) na pisemny wniosek: 

a) Komisji Rewizyjnej, 

b) Prezesa Honorowego, 

c) co najmniej 1/4 ogółu członków zwyczajnych. 

2. Zarząd jest zobowiązany wyznaczyć termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania zwoływanego 
zgodnie z ust. 1 pkt. 2 tak, aby przypadał najpóźniej w ciągu 35 dni od dnia otrzymania żądania 
lub wniosku, z poszanowaniem § 33 ust. 4. 

3. W przypadku niezwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w terminie przewidzianym w ust. 2, 
uprawniona do zwołania tego zebrania jest Komisja Rewizyjna. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

Zarząd 

§  40.  [Rola] 
Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania i ponosi 
odpowiedzialność wobec tego zebrania. 

§  41.  [Kompetencje] 
Zakres działania Zarządu w szczególności obejmuje: 

1) zwoływanie Walnego Zebrania; 

2) realizację uchwał Walnego Zebrania; 

3) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących funkcjonowania Stowarzyszenia 
oraz w sprawach dotyczących poszczególnych jego członków; 

4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, w tym w szczególności 
podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego 
oraz zaciągania zobowiązań; 

5) ustalanie programu działania na okres kadencji i jego precyzowanie w kolejnych okresach 
rocznych; 

6) uchwalanie rocznego planu finansowego i rocznego programu przedsięwzięć 
gospodarczych; 

7) opracowanie aktów prawa wewnętrznego i przedkładanie ich, jeżeli niniejszy statut 
tak stanowi, do zatwierdzenia przez Walne Zebranie; 

8) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz; 

9) nawiązywanie kontaktów i współpracy z władzami administracji państwowej 
i samorządowej oraz publicznymi, społecznymi i prywatnymi organizacjami krajowymi 
i zagranicznymi; 

10) powoływanie zespołów oraz innych form organizacyjnych przydatnych w działalności 
Stowarzyszenia; 

11) tworzenie i rozwiązywanie zakładów gospodarczych Stowarzyszenia, spółek, spółdzielni, 
nabywanie i zbywanie papierów wartościowych oraz innych praw majątkowych, a także 
powoływanie i odwoływanie członków rad nadzorczych oraz zarządów podmiotów 
gospodarczych; 

12) prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia; 

13) składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu. 

§  42.  [Reprezentacja] 

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu są: 

1) Prezes Zarządu samodzielnie; 
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2) dwóch członków Zarządu działających z upoważnienia Prezesa tego zarządu, z tym że jeden 
z nich musi być Zastępcą Prezesa lub Sekretarzem; 

3) osoby prawne lub fizyczne, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego im przez 
Zarząd w formie uchwały, z uwzględnieniem przepisów prawa obowiązującego 
w odniesieniu do poszczególnych czynności będących przedmiotem pełnomocnictwa. 

2. Dla ważności oświadczeń woli, jak również wszelkich decyzji i pism w przedmiocie praw 
i obowiązków majątkowych, wymagany jest podpis osób upoważnionych do reprezentowania 
Zarządu. 

§  43.  [Skład, możliwość powołania Prezydium] 

1. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 7 członków, w tym Prezes Zarządu. 

2. Członek Zarządu nie może być jednocześnie członkiem innej władzy wybieralnej. 

3. Jeżeli Zarząd liczy powyżej 5 członków, może ze swego grona powołać Prezydium w składzie: 

1) Prezes Zarządu; 

2) Zastępca Prezesa Zarządu; 

3) Sekretarz Zarządu. 

4. Prezydium kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami Zarządu. Zakres 
kompetencji Prezydium określa Zarząd. 

§  44.  [Organizacja posiedzeń, odsyłacz regulaminowy] 

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje jego Prezes, w jednym z następujących przypadków: 

1) z własnej inicjatywy; 

2) w terminie 14 dni od zgłoszenia umotywowanego wniosku przez: 

a) Prezesa Honorowego; 

b) Komisję Rewizyjną; 

c) co najmniej 2/3 liczby członków tego zarządu. 

2. Szczegółowe zasady pracy Zarządu określa uchwalony przez niego regulamin. 

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się z częstotliwością dostosowaną do bieżących potrzeb, 
lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

Komisja Rewizyjna 

§  45.  [Rola] 
Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. 
Komisja Rewizyjna ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem. 

§  46.  [Kompetencje] 

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrolowanie całokształtu działalności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenia; 

2) przedkładanie Zarządowi sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wraz z wnioskami 
dotyczącymi wyników kontroli; 

3) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności 
statutowej i gospodarczej Stowarzyszenia oraz określanie terminów ich usunięcia; 

4) składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu; 

5) składanie zastrzeżeń w stosunku do uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli 
istnieje zagrożenie, że mogą one spowodować nieprawidłowości w działalności 
Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna ma prawo do: 

1) żądania od członków władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień 
dotyczących kontrolowanych spraw; 

2) występowania z umotywowanym wnioskiem do Prezesa Zarządu o zwołanie posiedzenia 
tego zarządu w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa w działalności Stowarzyszenia; 
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3) przedłożenia Zarządowi żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie 
stwierdzenia niewywiązywania się przez ten zarząd z jego statutowych obowiązków 
i wyczerpania możliwości działania Komisji Rewizyjnej w ramach pozostałych uprawnień; 

4) zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie niezwołania go przez Zarząd 
w terminie ustalonym statutem. 

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może z własnej inicjatywy uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu. 

4. W sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt. 2-5 oraz ust. 2, Komisja Rewizyjna zobowiązana 
jest podjąć stosowną decyzję i przedłożyć ją pisemnie Prezesowi Zarządu. 

§  47.  [Terminy] 

1. W przypadkach określonych odpowiednio w § 46 ust. 2 pkt. 2 i 3, posiedzenie Zarządu powinno 
być zwołane nie później niż 14 dni, a Nadzwyczajne Walne Zebranie – nie później niż 45 dni 
od daty zgłoszenia żądania. 

2. W przypadku określonym w § 46 ust. 2 pkt. 4, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje 
Nadzwyczajne Walne Zebranie w możliwie najkrótszym terminie, z zachowaniem trybu i zasad 
określonych w § 33 ust. 4. 

§  48.  [Przebieg pokontrolnego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania] 

1. Z chwilą, gdy Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołane przez lub na żądanie Komisji Rewizyjnej 
odrzuci wniosek o odwołanie Zarządu, kadencja tej komisji zostaje zakończona. 

2. Przewodniczący Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zebrania zwołanego w trybie, o którym mowa 
w ust. 1, w zależności od wyników głosowania przystępuje do realizacji procedury wyboru nowego 
Zarządu lub nowej Komisji Rewizyjnej na okres do końca bieżącej kadencji tych władz. 

§  49.  [Skład i ograniczenia] 

1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 3 do 7 członków. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą: 

1) pełnić funkcji w innych władzach statutowych Stowarzyszenia; 

2) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu 
zatrudnienia z członkami Zarządu; 

3) być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 

§  50.   [Zawieszenie lub odwołanie członka] 

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli 
nie wykonuje przyjętych na siebie obowiązków, działa niezgodnie ze statutem Stowarzyszenia, 
bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia. 

2. Decyzję o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje 
ta komisja w głosowaniu większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych 
do głosowania. 

3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo złożenia odwołania do Walnego 
Zebrania. Odwołanie składane jest w formie pisemnej do Prezesa Zarządu, w terminie 14 dni od daty 
przekazania członkowi stosownej decyzji. 

§  51.  [Odsyłacz regulaminowy] 
Szczegółowe zasady pracy Komisji Rewizyjnej określa uchwalony przez nią regulamin. 

Biuro Stowarzyszenia 

§  52.  [Rola] 

1. Biuro Stowarzyszenia zapewnia bieżącą obsługę działalności Stowarzyszenia. 

2. Działalność Biura Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków Stowarzyszenia. 

§  53.  [Pracownicy] 

1. Dla realizacji celów statutowych Zarząd może odpłatnie zlecać wykonywanie zadań osobom 
fizycznym i prawnym innym niż członkowie Stowarzyszenia, a także zatrudniać pracowników. 

2. Pracownikami Stowarzyszenia mogą być również jego członkowie, jeżeli ich zaangażowanie 
powoduje konieczność poświęcenia takiej ilości czasu, która odpowiada całodziennemu 
zatrudnieniu i uniemożliwia podjęcie pracy u innego pracodawcy. 
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3. Decyzje o zatrudnieniu pracowników podejmuje Prezes Zarządu lub – z jego upoważnienia – inny 
członek Zarządu, z tym że do zatrudnienia członka Zarządu na podstawie umowy o pracę wymagana 
jest jednogłośna uchwała Zarządu. 

4. W stosunku do pracowników Stowarzyszenia kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów 
prawa jest Prezes Zarządu lub – z jego upoważnienia – inny członek Zarządu. 

§  54.  [Odsyłacz regulaminowy] 
Strukturę organizacyjno-zadaniową Biura Stowarzyszenia, stosownie do potrzeb, określa w drodze 
uchwały Zarząd w formie regulaminu. 

Rozdział V 
Majątek i fundusze 

§  55.  [Klasyfikacja] 
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

§  56.  [Źródła majątku i fundusze] 

1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są: 

1) przychody statutowe, w tym: 

a) składki członkowskie; 

b) darowizny, zapisy i spadki; 

c) nieodpłatnie otrzymane składniki majątkowe; 

d) subwencje, dotacje i kredyty; 

e) inne krajowe i zagraniczne formy bezzwrotnej pomocy finansowej, otrzymane 
na realizację celów i zadań statutowych; 

2) przychody z działalności statutowej; 

3) przychody z działalności gospodarczej; 

4) przychody z posiadanego majątku; 

5) przychody z działalności finansowej. 

2. Z przychodów, o których mowa w ust. 1, Zarząd tworzy następujące fundusze: 

1) fundusz statutowy; 

2) fundusze specjalne wydzielone na finansowanie poszczególnych celów i zadań określonych 
w statucie; 

3) fundusz rezerwowy; 

4) inne fundusze określone w odrębnych przepisach. 

§  57.  [Składki członkowskie] 

1. Wysokość i sposób wpłaty składek członkowskich określa Zarząd w drodze uchwały, w ramach 
ograniczeń wyznaczonych przez Walne Zebranie, jeżeli takowe zostały ustanowione. 

2. Zarząd może postanowić o zwolnieniu członka Stowarzyszenia z obowiązku opłaty całości lub części 
składek członkowskich:  

1) w zamian za wykonanie określonej usługi na rzecz Stowarzyszenia; 

2) z powodów osobistych w indywidualnym, uzasadnionym przypadku. 

3. Zmiany dotyczące wysokości i sposobu wpłaty składek członkowskich mogą zacząć obowiązywać 
po upływie co najmniej 1 miesiąca od przedstawienia ich do wiadomości członkom Stowarzyszenia. 

§  58.  [Czynności zabronione organizacjom pożytku publicznego] 
Zabrania się następujących rozporządzeń majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków 
jego 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: 

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań; 

2) przekazywania na rzecz wymienionych osób na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich, w szczególności jeżeli to przekazywanie następuje bezpłatnie 
lub na preferencyjnych warunkach; 
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3) wykorzystywania na rzecz wymienionych osób na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia; 

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą 
wymienione osoby. 

§  59.  [Odsyłacz regulaminowy] 
Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia, uwzględniające jego aktualny i planowany stan 
organizacyjny oraz zakres realizowanych zadań, określa Zarząd, wydając w formie uchwały zarządzenia 
o gospodarce finansowej Stowarzyszenia. 

Rozdział VI 
Postanowienia szczególne 

§  60.  [Pierwsi członkowie] 

1. Z chwilą rejestracji Stowarzyszenia wszyscy jego założyciele stają się członkami zwyczajnymi. 

2. Pierwsze członkostwo honorowe nadaje w formie uchwały Walne Zebranie na wniosek Prezesa 
Zarządu. 

§  61.  [Pierwsze Zwyczajne Walne Zebranie] 

Pierwsze Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się, w celu sprawozdawczym, w roku następnym po roku 
rejestracji Stowarzyszenia. 

§  62.  [Uchwała o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia] 
Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć Walne Zebranie większością 
2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

§  63.  [Sposób przeprowadzenia likwidacji] 
W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, o sposobie przeprowadzenia likwidacji oraz o przeznaczeniu 
majątku Stowarzyszenia decyduje Walne Zebranie w drodze uchwały. 


