STATUT
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI I INTEGRACJI
„TACY SAMI”
(TEKST JEDNOLITY)
RODZIAŁ 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny.
Art. 1
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Integracji „Tacy Sami”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest
zrzeszeniem osób fizycznych propagującym i realizującym wszelkie działania na rzecz edukacji i integracji, osób
niepełnosprawnych, upowszechniania inicjatyw edukacyjno - oświatowo – wychowawczych.
Art. 2
1.
2.

Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Gdynia.
Art. 3

Stowarzyszenie zarejestrowane jest zgodnie z obowiązującym prawem i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
Art. 4
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów następujących ustaw:
a) „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. Z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi
zmianami);
b) „O systemie oświaty” z dnia 7 września 1991;
c) „O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr
96, poz. 873) oraz z własnym statutem.
ROZDZIAŁ 2
Sfery zadań publicznych, cele i formy działania
Art. 5
1.

2.
3.

Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową, jako działalność, realizując wyłącznie społecznie użyteczne
zadania na rzecz ogółu społeczności, edukacji, integracji, osób niepełnosprawnych, upowszechniania i
propagowania inicjatyw edukacyjno – oświatowo – wychowawczych, jak również na rzecz członków
Stowarzyszenia.
W rozumieniu statutu ogół społeczności tworzą wszyscy, bez względu na swój status społeczny, zawodowy lub
inny, którzy uczestniczą w realizowaniu celów i zadań stojących przed szeroko rozumianą edukacją i integracją, a
także osoby będące podmiotami wszelkich oddziaływań o charakterze edukacyjno - oświatowo – wychowawczym.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące działania:
a) naukę, edukację, oświatę i wychowanie;
b) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
c) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
d) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
e) ochrony i promocji zdrowia;
f) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
szans tych rodzin i osób;
g) upowszechniania ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
h) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
i) promocji i organizacji wolontariatu;
j) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje
pozarządowe w zakresie określonym w pkt (a – i)

Art. 6
Celem głównym Stowarzyszenia jest propagowanie i upowszechnianie wszelkich działań edukacyjno-oświatowowychowawczych, organizowanie działalności na rzecz integracji, osób niepełnosprawnych, oraz innej w sferach zadań
pożytku publicznego, przyjętych w statucie, podejmowanych na rzecz ogółu społeczności, jak również na rzecz
członków Stowarzyszenia.
Art. 7
Realizacja celów Stowarzyszenia obejmuje przede wszystkim następujące działania:
1. Działanie na rzecz poprawy warunków i jakości pracy nauczyciela i pracowników oświaty.
2. Kształtowanie etosu pracy nauczyciela poprzez doskonalenie umiejętności zawodowych, kształtowanie
zaangażowania i poczucia odpowiedzialności zawodowej.
3. Organizowanie zespołowych i indywidualnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
4. Współpraca z organami samorządu terytorialnego, administracją państwową, szkołami, instytucjami kształcącymi i
doskonalącymi nauczycieli w kraju i za granicą w zakresie wymiany doświadczeń i wspólnych działań na rzecz
doskonalenia pracy szkoły.
5. Wyrażanie opinii i postulatów środowiska oświatowego w stosunku do działań władz państwowych i
samorządowych.
6. Organizacja i prowadzenie niepublicznych placówek oświatowych w tym niepublicznych szkół, placówek
wczesnego wspomagania i rozwoju zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.
7. Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
8. Organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji sympozjów i szkoleń z udziałem profesjonalistów z
różnych dziedzin edukacji, terapii i medycyny.
9. Prowadzenie współpracy ze środkami masowego przekazu.
10. Prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej w dziedzinie edukacji, rehabilitacji i wychowania.
Art. 8
1.
2.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową w sferach przyjętych zadań pożytku publicznego we współpracy z
organami administracji publicznej na zasadach suwerenności stron, partnerstwa, efektywności oraz uczciwej
konkurencji i jawności.
Dla zapewnienia środków finansowych na realizację celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić
działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Przedmiotem działalności gospodarczej stowarzyszenia jest:
22. działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji
52. handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku
osobistego i domowego
55. hotele i restauracje
60. transport lądowy; transport rurociągowy
63. działalność wspomagająca transport; działalność związana z turystyką
70. obsługa nieruchomości
71. wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego.
73. działalność badawczo rozwojowa
80. edukacja
85. ochrona zdrowia i pomoc społeczna
92. działalność związana z kulturą rekreacją i sportem
93. działalność usługowa pozostała
Art. 9

1.
2.
3.

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w celu zwiększenia ilości środków na realizację celów
stowarzyszenia.
Realizując cele wskazane w ust 1 Stowarzyszenie może powoływać wyodrębnione jednostki organizacyjne.
Przedmiotem odpłatnej działalności gospodarczej jest
a. 22. działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji
b. 52. handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa
artykułów użytku osobistego i domowego

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

55. hotele i restauracje
60. transport lądowy; transport rurociągowy
63. działalność wspomagająca transport; działalność związana z turystyką
70. obsługa nieruchomości
71. wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i
domowego.
73. działalność badawczo rozwojowa
80. edukacja
85. ochrona zdrowia i pomoc społeczna
92. działalność związana z kulturą rekreacją i sportem
93. działalność usługowa pozostała

Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego polegającą na:
a. 22. działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji
b. 52. handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa
artykułów użytku osobistego i domowego
c. 55. hotele i restauracje
d. 60. transport lądowy; transport rurociągowy
e. 63. działalność wspomagająca transport; działalność związana z turystyką
f. 70. obsługa nieruchomości
g. 71. wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i
domowego.
h. 73. działalność badawczo rozwojowa
i. 80. edukacja
j. 85. ochrona zdrowia i pomoc społeczna
k. 92. działalność związana z kulturą rekreacją i sportem
l. 93. działalność usługowa pozostała
Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji celów stowarzyszenia
Kierownika jednostki gospodarczej utworzonej przez Stowarzyszenie wyznacza Zarząd Stowarzyszenia
Warunki zatrudnienia pracowników Stowarzyszenia określa Zarząd.
Stowarzyszenie, może prowadzić działalność gospodarczą, jedynie na podstawie odrębnej uchwały Zarządu
zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form
działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników z zastrzeżeniem przepisów o
rachunkowości.
ROZDZIAŁ 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki
Art. 10

1.
2.
3.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne propagujące i realizujące wszelkie działania na rzecz
edukacji i integracji, osób niepełnosprawnych, upowszechniania i propagowania inicjatyw edukacyjno - oświatowo
– wychowawczych.
Członkostwo w Stowarzyszeniu powstaje poprzez złożenie pisemnej deklaracji wraz z poparciem osoby
wprowadzającej i przyjęcie przez Zarząd Stowarzyszenia.
Osobą wprowadzającą nowego członka Stowarzyszenia może być każdy Członek należący do Stowarzyszenia
dłużej niż 6 miesięcy. Ograniczenie stażu osoby wprowadzającej nie obowiązuje w ciągu pierwszych 6 miesięcy od
daty zarejestrowania Stowarzyszenia.
Art. 11

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniem
przyjętym w Art. 17 Statutu.
2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec Władz Stowarzyszenia.
3. Uczestnictwa we wszystkich formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Stowarzyszenie.
4. Czynnego uczestniczenia w bieżącej działalności Stowarzyszenia.
Art. 12

Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:
1. Branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia.
2. Przestrzeganie postanowień Statutu i decyzji władz Stowarzyszenia.
3. Samokształcenie i praca nad własnym doskonaleniem zawodowym.
4. Opłacanie składek na zasadach określonych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.
Art. 13
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje poprzez:
1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia.
2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w wypadku:
a) naruszenia postanowień Statutu,
b) nie brania udziału w działalności statutowej Stowarzyszenia przez okres 6 miesięcy bez
usprawiedliwienia.
3. Rozwiązania Stowarzyszenia.
4. Śmierci członka.
Art. 14
1.

2.

W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia Zarządowi przysługuje – zgodnie z
regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Stowarzyszenia prawo wymierzania członkowi następujących
kar:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
d) skreślenia z listy Członków Stowarzyszenia.
Od uchwały Zarządu o ukaraniu członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania
Stowarzyszenia w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o skreśleniu lub zawieszeniu. Decyzja Walnego Zebrania
Stowarzyszenia jest ostateczna.
ROZDZIAŁ 4
Władze Stowarzyszenia
Art. 15

1.

2.
3.

Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna.
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej następuję w głosowaniu tajnym
podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
Uchwały wszystkich władz stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile postanowienia Statutu nie
stanowią inaczej.
Art. 16

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, zwołuje się zebrania zwyczajne
i nadzwyczajne.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia dzieli się na Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze i Sprawozdawcze.
Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia raz na dwa lata.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia raz na rok.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia:
a) z inicjatywy Zarządu;
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej;
c) na pisemny wniosek 1/3 ogółu członków Stowarzyszenia.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbywa się nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia
wniosku członków lub Komisji Rewizyjnej lub podjęcia uchwały przez Zarząd i obraduje nad sprawami dla których
zostało zwołane.

Art. 17
1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
a) uchwalanie programu organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,
d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia,
f) ustalanie wysokości i trybu opłacania składek członkowskich
g) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia w tym.
h) zatwierdzanie regulaminu działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej
2. Powoływanie i odwoływanie Dyrektora placówek oświatowych prowadzonych przez Stowarzyszenie w głosowaniu
tajnym w obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia, a rozstrzyganym bezwzględną większością
głosów.
3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest prawomocne w pierwszym terminie bez względu na liczbę
obecnych, o ile termin podany był w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
Art. 18
1.
2.
3.
4.
5.

Zarząd Stowarzyszenia składa się z Prezesa, Sekretarza i jednego Członka Zarządu wybieranych przez Walne
Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
Do ważności uchwał Zarządu Stowarzyszenia konieczna jest obecność, co najmniej 2 członków, w tym Prezesa
lub Sekretarza.
W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z
Sekretarzem. Działania przez nich podjęte podlegają zatwierdzeniu podczas najbliższego zebrania Zarządu.
Członkowie Zarządu Stowarzyszenia:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe;
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów
lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
Art. 19

Dyrektorzy placówek oświatowych prowadzonych przez Stowarzyszenie pozbawieni są biernego prawa wyborczego
w wyborach do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Art. 20
Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresach pomiędzy
Walnymi Zebraniami Członków Stowarzyszenia, a w szczególności:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
c) przyjmowanie i skreślanie członków zgodnie z postanowieniami Statutu,
d) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
e) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
f) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
g) uchwalanie regulaminu działalności Zarządu,
h) powoływania Komisji Kwalifikacyjnej.
Art. 21
1.

Członek Zarządu Stowarzyszenia może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli
nie wykonuje przyjętych na siebie obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł
zaufanie członków Stowarzyszenia.

2.
3.

Uchwałę o odwołaniu lub zawieszeniu w czynnościach członka Zarządu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
Zawieszony lub usunięty członek Zarządu ma prawo odwołania do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w ciągu 30
dni od podjęcia uchwały o skreśleniu lub zawieszeniu.
Art. 22

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całość działalności Zarządu Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.
Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w Zebraniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe;
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Art. 23
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia i jednostek podległych,
b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz
sposobów ich usunięcia,
c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia oraz stawianie
wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, o ile Komisja
dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia,
e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia, względnie z wnioskiem
o zwołanie posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem
bądź z istotnymi interesami Stowarzyszenia działań Zarządu.
f) uchwalanie regulaminu działalności Komisji Rewizyjnej
Art. 24
1.
2.
3.

Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu jeżeli nie wykonuje
przyjętych na siebie obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków
Stowarzyszenia.
Uchwałę o odwołaniu lub zawieszeniu w czynnościach członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
Zawieszony lub usunięty członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania
Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.
Art. 25

1.

W przypadku ustąpienia, śmierci, odwołania członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia w terminie 30 dni w drodze uchwały podjętej w glosowaniu tajnym uzupełni skład osobowy
właściwych organów.
ROZDZIAŁ 5
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
Art. 26

1.

Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2.

3.

Na fundusze Stowarzyszenia mogą składać się:
a) składki członkowskie,
b) darowizny i zapisy,
c) dotacje i subwencje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny i administrację samorządową,,
d) wpływy z działalności statutowej oraz gospodarczej,
e) inne wpływy.
Stowarzyszenie nie ma prawa:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów
oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami
bliskimi"
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie
to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia.
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej
organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub
po cenach wyższych niż rynkowe
Art. 27
Dla ważności oświadczeń w zakresie praw majątkowych, podejmowania zobowiązań oraz udzielania
pełnomocnictw wymagane są podpisy trzech członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ 6
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
Art. 28

1.

2.

Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zebranie Stowarzyszenia w pierwszym terminie, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, bezwzględną większością
głosów, o ile termin podany był w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.
Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania
Stowarzyszenia wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania.

