
STATUT STOWARZYSZENIA 

CENTRUM ANIMACJI MŁODZIEŻY 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

Stowarzyszenie „Centrum Animacji Młodzieży” zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa na 

podstawie przepisów Ustawy prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. Z 2989 r. Nr 20, póź. 104 ze 

zm.), niniejszego statutu i posiada osobowość prawną. 

 

§ 2. 

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony. 

 

§ 3. 

Siedziba władz znajduje się w Goleniowie. 

 

§ 4. 

Terenem działania Stowarzyszenia jest Goleniów. Dla właściwego realizowania swoich 

celów, Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami miasta, gminy, 

województwa, a nawet kraju. 

 

§ 5. 

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci – zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 6. 

Stowarzyszenie współpracuje z lokalnymi, krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi 

organizacjami oraz instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania, a także może 

pozostawać członkiem tych organizacji na zasadzie pełnej autonomii. 

 

§ 7. 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia 

swych spraw może zatrudniać pracowników. 

 



Rozdział II 

Cele i sposoby działania 

 

§ 8. 

Cele Stowarzyszenia obejmują:  

1) działania na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, 

2) profilaktyka i terapia uzależnień, 

3) działania w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w 

trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

4) działalność charytatywną;  

5) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;  

6) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej  

7) upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych 

praw kobiet i mężczyzn;  

8) promowanie idei tolerancji oraz przeciwdziałanie wszelkim formom 

dyskryminacji;  

9) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości;  

10) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;  

11) naukę, edukację i wychowanie;  

12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;  

13) działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;  

14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;  

15) działalność w sferze przeciwdziałania patologiom społecznym;  

16) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;  

17) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami;  

18) promocję i organizację wolontariatu;  

19) działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub 

finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 

ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie 

określonym w pkt 1-23. 

 



§ 9. 

Cele statutowe Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez: 

1) w sferze działalności nieodpłatnej: 

a) prowadzenie świetlic i placówek wsparcia dla dzieci i młodzieży, 

b) koordynowanie programów wspierających rodzinę oraz osoby 

zagrożone patologiami dysfunkcjami, 

c) prowadzenie spotkań, szkoleń, kursów, konferencji, warsztatów, 

prelekcji i seminariów służących realizacji celów statutowych, 

d) organizowanie konkursów, imprez, akcji plenerowych służących 

realizacji celów statutowych, 

e) organizowanie kampanii i akcji informacyjnych promujących 

wyrównywanie szans, równouprawnienie oraz przeciwdziałanie 

nietolerancji i wykluczeniu społecznemu, 

f) organizowanie form wypoczynku i czasu wolnego, 

g) organizowanie imprez turystycznych i sportowych, 

h) organizowanie imprez kulturalnych, festiwali, wystaw i wernisaży, 

i) organizowanie międzynarodowych spotkań młodzieży, 

j) organizowanie i udział w krajowych i międzynarodowych projektach 

służących realizacji celów statutowych, 

k) organizowanie i koordynowanie działań na rzecz wolontariatu, 

l) współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami 

administracji publicznej i samorządowej, osobami fizycznymi i 

prawnymi. 

m) organizację szkoleń, kursów, konferencji, 

n) utrzymywanie kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami w kraju i za 

granicą, 

o) inicjowanie i wspieranie działań młodzieży, 

2) w sferze działalności odpłatnej: 

a) koordynowanie programów wspierających rodzinę oraz osoby zagrożone 

patologiami i dysfunkcjami, 

b) prowadzenie spotkań, szkoleń, kursów, konferencji, warsztatów, 

prelekcji i seminariów służących realizacji celów statutowych, 

c) organizowanie konkursów, imprez, akcji plenerowych służących 

realizacji celów statutowych, 



d) organizowanie form wypoczynku i czasu wolnego, 

e) organizowanie imprez turystycznych i sportowych, 

f) organizowanie imprez kulturalnych, festiwali, wystaw i wernisaży, 

g) organizowanie międzynarodowych spotkań młodzieży, 

h) organizowanie i udział w krajowych i międzynarodowych projektach 

służących realizacji celów statutowych, 

i) organizowanie i koordynowanie działań na rzecz wolontariatu. 

 

§ 10. 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych 

w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie jest organizacją non – profit.  

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 11. 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1) członków zwyczajnych, 

2) członków wspierających, 

3) członków honorowych. 

 

§ 12. 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa 

w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela. 

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. 

 

§ 13. 

Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są: 

1) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do podniesienia roli i znaczenia 

Stowarzyszenia, 

2) dbać o jego dobre imię, 

3) zabiegać o dobrą opinię i klimat wokół działań związanych z promowaniem działań 

zmierzających do poprawy jakości kształcenia młodzieży i dzieci, 

4) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia, 



5) uiszczać składki członkowskie, 

6) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu 

i in. 

 

§ 14. 

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim 

lub cudzoziemcem akceptująca cele Stowarzyszenia. 

2. Przyjęcie nowych członków do Stowarzyszenia poprzedzone jest: 

a) uzyskaniem rekomendacji 2 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, 

b) złożeniem deklaracji członkowskiej. 

 

3. Przyjęcie nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu miesiąca od 

daty złożenia deklaracji. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, 

zainteresowany ma prawo w terminie dwóch tygodni od daty jej doręczenia złożyć na 

ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie 

w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne. 

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

merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje 

pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. 

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

rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla 

Stowarzyszenia. 

6. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na 

podstawie pisemnej deklaracji. 

7. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków na 

wniosek Zarządu. 

 

§ 15. 

1. Członek zwyczajny ma prawo do: 

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, 

2) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach 

organizowanych przez władze Stowarzyszenia, 

3) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia, 



4) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia, 

5) noszenia odznaki organizacyjnej, 

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do: 

1) aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia, 

2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia, 

3) przestrzegania etyki zawodowej, 

4) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w 

Stowarzyszeniu, 

5) dbanie o mienie Stowarzyszenia. 

 

§ 16. 

1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa 

wyborczego, posiadają prawa określone w § 15 ust.1 pkt 2-5. 

2. Członek wspierający i honorowy mają prawo brać udział z głosem doradczym w 

posiedzeniach statutowych władzach Stowarzyszenia. 

3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z 

deklarowanych świadczeń. 

4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich. 

 

§ 17. 

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek: 

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na 

piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych 

zobowiązań, 

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, 

3) skreślenia z listy członków Uchwałą Zarządu z powodu 

nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych 

zobowiązań przez okres przekraczający 1 rok, 

4) wykluczenia Uchwałą Zarządu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia 

zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, 

zasad i etyki, 

5) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego 

orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych, 



6) pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku rażącego działania na szkodę 

Stowarzyszenia i następującego w wyniku uchwały Walnego Zebrania 

Członków  Stowarzyszenia, która członkostwo nadała. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 orzeka Zarząd. Jest on zobowiązany zawiadomić 

członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, 

wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w 

terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia. Zebranie 

rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest 

ostateczna. 

 

Rozdział IV 

Struktura organizacyjna 

 

§ 18. 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym 

Zebraniem”, 

2) Zarząd Stowarzyszenia, zwane dalej „Zarządem”, 

3) Komisja Rewizyjna. 

 

§ 19. 

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w 

głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje 

spośród nieograniczonej liczby kandydatów. 

2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w 

głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy ogólnej 

liczby członków (tj. 50% + 1). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. 

3. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie 

później niż 7 dni po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą 

większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków. 

Zasada opisana wyżej odnosi się do wszystkich Uchwał Walnego Zebrania. 

 

 

 



§ 20. 

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 18 ust.1 pkt 2 i 3 

w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu 

uzupełnienia ich składu 

 

Walne Zebranie Członków 

 

§ 21. 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni oraz z głosem 

doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście. 

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 

dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. 

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w 

obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

5. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania, wybierany 

każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków 

Stowarzyszenia. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji. 

6. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos 

Przewodniczącego Walnego Zebrania. 

 

§ 22. 

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy 

lata jako sprawozdawczo – wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego 

terminie, miejscu i proponowanym obrządku obrad, co najmniej na 7 dni przed 

terminem Wlanego Zebrania. 

3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego regulaminu obrad. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 

1) z własnej inicjatywy, 

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych. 



6. W przypadkach określonych w ust. 5 pkt 2 i 3, Nadzwyczajne Walne Zebranie 

Członków winno być zwołane w terminie miesiąca od daty przedstawienia wniosku 

lub żądania Zarządowi, z zachowaniem postanowień § 19. ust 3. 

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla 

których zostało zwołane. 

 

§ 23. 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy: 

1) określenie głównych kierunków i programu działania Stowarzyszenia 

2) uchwalenie statutu i jego zmian, przeniesienie siedziby 

3) uchwalenie regulaminów Walnego Zebrania 

4) uchwalenie budżetu 

5) wybór i odwołanie Prezesa Zarządu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej 

6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia 

7) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i 

zwolnień od tych składek lub świadczeń 

8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków 

Stowarzyszenia lub jego władze 

9) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu 

10) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji 

11) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego 

12) podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia 

13) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady 

14) powoływanie komisji do załatwiania określonych spraw 

15) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego 

majątku 

16) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

 

 

 

 



 

 

Zarząd 

 

§ 24. 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami 

Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność 

przed Walnym Zebraniem Członków. 

2. Zarząd składa się z 4 członków, w tym z prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. 

3. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu. 

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 

kwartał. 

5. Posiedzenie Zarządu zwoływane są przez Prezesa. 

6. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biuro i zatrudniać 

pracowników. 

 

§ 25. 

Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełniać swoje 

obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczo – finansowym, przy ścisłym 

przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał powziętych 

przez Walne Zebranie Członków. 

 

§ 26. 

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie prawa i obowiązków majątkowych 

Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest 

wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu – w tym prezesa. 

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub innego 

upoważnionego członka Zarządu. 

3. Zarząd Stowarzyszenia może udzielić – osobie sprawującej funkcję kierowniczą Biura 

– pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu w 

imieniu Stowarzyszenia. 

 

§ 27. 

Do zakresu działania Zarządu należy: 



1) realizacja programu celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał 

Walnego Zebrania Członków 

2) określenie szczegółowych kierunków działania 

3) ustalenie budżetu i preliminarzy 

4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia 

5) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie 

6) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i 

ruchomego, o ile statut nie stanowi inaczej 

7) powołanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań 

8) zwoływanie Walnego Zebrania Członków 

9) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 

10) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich 

11) pobieranie składek członkowskich 

12) prowadzenie dokumentacji członkowskiej 

13) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego 

Stowarzyszenia 

14) opracowywanie i składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym 

Zebraniu Członków 

15) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów 

uchwał i regulaminów 

16) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz 

17) rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień 

statutu 

18) rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami 

Stowarzyszenia  itd. 

 

Komisja Rewizyjna 

 

§ 28. 

1. Komicja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością 

Stowarzyszenia 

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego, który 

kieruje jej pracami. 

 



§ 29. 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia co najmniej raz w roku 

2) występowanie do Zarządu z wnioskami o przeprowadzenie kontroli, lustracji i żądanie 

wyjaśnień 

3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie 

stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a 

także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu 

4) zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w 

terminie lub trybie ustalonym w statucie 

5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę 

udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia bądź w stosunku do każdego 

członka oddzielnie 

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków 

 

 

§ 30. 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, 

w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić 

innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 

3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia 

wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących 

kontrolowanych spraw. 

 

Rozdział V 

Majątek i fundusze 

 

§ 31. 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze wartości 

niematerialne i prawne. 

2. Majątek ten przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych. 

 

 



§ 32. 

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 

a) składki członkowskie 

b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej 

lub firm, zbiórki publiczne, nawiązki sądowe 

c) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej 

działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia 

d) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w 

użytkowaniu Stowarzyszenia 

e) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, 

zlecenia usług 

f) inne wpływy 

2. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących 

i korzystać z osiąganych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową. 

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

4. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. 

Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd, w 

ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet członków 

Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie 

regulaminie. 

 

§ 33. 

1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i 

obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób spośród 

Prezydium Zarządu czyli: Prezes i i inny członek Zarządu 

 

Rozdział VI 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§ 34. 

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga 

kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków 



uprawnionych do głosowania (50 % + 1 ). W przypadku braku quorum, procedura jak 

w Rozdz. IV, § 19, pkt 3.  

2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków 

wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 

członków uprawnionych do głosowania. W przypadku braku quorum procedura jak w 

Rozdz. IV, § 19, pkt 3. 

3. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej 

zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie. 

4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje 

Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne 

Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe, 

nie nastawione na zysk, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia w sytuacji 

jego zlikwidowania. 


