Statut Stowarzyszenia
CIESZYŃSKI KLUB SPORTOWY PIAST

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1.
Stowarzyszenie Cieszyński Klub Sportowy „PIAST” , zwane dalej "Stowarzyszeniem”,
działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z póź. zm.) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu
posiada osobowość prawną.
§2.
„Stowarzyszenie” zostaje powołane na czas nieokreślony.
§3.
Siedzibą „Stowarzyszenia” jest miasto Cieszyn.
§4.
„Stowarzyszenie” może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§5.
Terenem działania „Stowarzyszenia” jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania swoich celów „Stowarzyszenie” może prowadzić działalność
również poza granicami kraju.
§6.
„Stowarzyszenie” może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§7.
„Stowarzyszenie” może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może zostać
członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§8.
„Stowarzyszenie” opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych
spraw może zatrudniać pracowników.
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Rozdział II
CELE I FORMY DZIAŁANIA
§9.
Celem „Stowarzyszenia” jest:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Promowanie zdrowego trybu życia.
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku.
Działalność charytatywna.
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
Promocja i organizacja wolontariatu.
Działalność na rzecz osób starszych.
§10.

„Stowarzyszenie” realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie sekcji sportowych w różnych dyscyplinach sportu, zespołów ćwiczeń, sekcji
rekreacyjnych, drużyn, grup oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju różnych
dyscyplin sportowych.
2. Organizowanie zajęć szkoleniowych w postaci treningów, kursów, grup ćwiczących oraz
organizowanie obozów szkoleniowych w różnych formach dla młodzieży szkolnej.
3. Uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi lokalnej, regionalnej, krajowej i
międzynarodowej.
4. Organizowanie zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych oraz turystycznych o zasięgu
gminnym i przekraczającym obszar gminy.
5. Prowadzenie działalności szkoleniowej, wykładów i sympozjów w zakresie sportu, rekreacji i
turystyki.
6. Szkolenie młodzieżowych kadr, w tym młodzieżowych organizatorów sportu.
7. Wydawanie materiałów szkoleniowych, biuletynów informacyjnych i reklamowych, kalendarzy
promocyjnych, innych promujących Stowarzyszenie i jego działalność.
8. Sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Stowarzyszenia.
9. Współdziałanie z władzami sportowymi państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia
członkom właściwych warunków do uprawiania sportu.
10. Propagowanie działalności sportowej w środowisku szkolnym na terenie swego działania.
11. Popularyzację kultury fizycznej i zdrowotnej.
12. Działanie na rzecz rozwijania urządzeń i obiektów sportowych.
13. Współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i zdrowotnej młodzieży szkolnej z innymi
stowarzyszeniami i organizacjami.
14. Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, patologiom, narkomani, alkoholizmowi itp.
15. Inicjowanie i organizowanie działań społeczności lokalnych na rzecz rozwijania i
wspierania inicjatyw organizacyjnych na rozwój współpracy regionalnej i lokalnej.
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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 „Stowarzyszenia”.
§13.
1. Członkiem ZWYCZAJNYM może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub
cudzoziemcem. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy maja ograniczoną zdolność do
czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego
prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić
osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą
przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu
na walnym zebraniu członków oraz bez prawa korzystania z czynnego i biernego prawa
wyborczego do władz stowarzyszenia.
2. Członków ZWYCZAJNYCH przyjmuje się po zaakceptowaniu przez Zarząd wypełnionej
„Deklaracji Członka Zwyczajnego ” wraz z rekomendacją przynajmniej jednego Członka
ZWYCZAJNEGO.
3. W przypadku osób do 16-go roku życia, pełnoprawnymi członkami „Stowarzyszenia” (z
czynnym prawem głosu) zostają rodzice lub opiekunowie prawni małoletniego
uczestniczącego w zajęciach organizowanych przez „Stowarzyszenie”.
4. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie
14 dni 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.
§14.
1. Członek ZWYCZAJNY ma prawo:
a.
b.
c.
d.

wybierać i być wybieranym do władz „Stowarzyszenia”.
uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu.
zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności „Stowarzyszenia”.
korzystać z pomocy i zaplecza „Stowarzyszenia” w podejmowanych działaniach
zgodnych z jego celami statutowymi.
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e. brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach „Stowarzyszenia” z
prawem głosu.
2. Członek ZWYCZAJNY obowiązany jest do:
a.
b.
c.
d.

przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz „Stowarzyszenia”.
regularnego opłacania składek członkowskich.
czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych „Stowarzyszenia”.
dbania o dobre imię i mienie „Stowarzyszenia”.
§15.

1. Członkiem WSPIERAJĄCYM może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana
merytoryczną działalnością „Stowarzyszenia” i akceptująca jego cele, która
zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez
Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia.
2. Członek WSPIERAJĄCY ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach
„Stowarzyszenia”, zgłaszać do władz „Stowarzyszenia” wnioski i postulaty dotyczące
podejmowanych przez „Stowarzyszenie” zadań.
3. Członek WSPIERAJĄCY obowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w
podpisanym porozumieniu.
§16.
1. Członkiem HONOROWYM „Stowarzyszenia” może zostać osoba fizyczna szczególnie
zasłużona dla realizacji celów statutowych „Stowarzyszenia”.
2. Godność członka HONOROWEGO nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu
„Stowarzyszenia”.
3. Członek HONOROWY nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego,
zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich, może jednak brać udział
z głosem doradczym w statutowych władzach „Stowarzyszenia”, poza tym posiada
takie prawa i obowiązki jak członek zwyczajny.
§17.
1. Członkostwo w „Stowarzyszeniu” ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do „Stowarzyszenia”, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie
„Stowarzyszenia”.
b. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
c. uchwały Zarządu o skreśleniu z powodu nie płacenia składek członkowskich przez
okres 1 roku.
d. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu,
regulaminów i uchwał władz „Stowarzyszenia” lub działania na szkodę
„Stowarzyszenia”.
2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zarządu w terminie
14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zarząd rozpatruje odwołanie w czasie
najbliższego Walnego Zebrania. Decyzja podjęta na Walnym Zebraniu jest ostateczna.
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Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§18.
Władzami „Stowarzyszenia” są:
1. Walne Zebranie Członków „Stowarzyszenia”, zwane dalej „Walnym Zebraniem”.
2. Zarząd „Stowarzyszenia”, zwany dalej „Zarządem”.
3. Komisja Rewizyjna.
§19.
1. Uchwały władz „Stowarzyszenia” zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co
najmniej połowy ogólnej liczby członków, o ile statut nie stanowi inaczej.
2. Kadencja Władz „Stowarzyszenia” trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów.
§20.
1. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie
trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków
„Stowarzyszenia” pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie
przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd
zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
2. Rezygnacja na piśmie członka władz z pełnionej przez niego funkcji oznacza wygaśnięcie
jego mandatu w tym organie.
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§21.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą „Stowarzyszenia”.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a. z głosem stanowiącym Członkowie ZWYCZAJNI
b. z głosem doradczym Członkowie WSPIERAJĄCY i HONOROWI
3. Walne Zebranie Członków może być:
a. ZWYCZAJNE,
b. NADZWYCZAJNE.
4. ZWYCZAJNE Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy
lata jako sprawozdawczo - wyborcze, zawiadamiając członków w każdy skuteczny sposób o
jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed
terminem Walnego Zebrania.
5. NADZWYCZAJNE Walne Zebranie zwołuje Zarząd a w przypadku braku Zarządu, Komisja
Rewizyjna i dotyczy to wszystkich przypadków, kiedy zachodzi taka konieczność:
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a. z własnej inicjatywy.
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej.
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
„Stowarzyszenia”.
6. NADZWYCZAJNE Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie do 14 dni od daty
zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
7. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.
8. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos
przewodniczącego Walnego Zebrania.
9. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, tego
samego dnia 15 minut później po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały
Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych
członków.
§22.
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
a. ustalanie kierunków i programu działania „Stowarzyszenia”.
b. dokonywanie oraz zatwierdzanie zmian w Statucie „Stowarzyszenia” na wniosek
Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Członków Walnego Zebrania.
c. wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
d. udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
e. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu „Stowarzyszenia”, powołaniu Likwidatorów
„Stowarzyszenia” i przeznaczeniu jego majątku.
f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
g. nadawanie i pozbawianie tytułu członka HONOROWEGO „Stowarzyszenia”.
h. ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
i. podejmowanie uchwał w sprawie wszystkich spraw dotyczących
„Stowarzyszenia”, o ile nie są zastrzeżone w kompetencje innych Władz
„Stowarzyszenia”
j. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
ZARZĄD STOWARZYSZENIA
§ 23.
1. Zarząd składa się z 3 do 7 członków, w tym z Prezesa i jednego Vice Prezesa.
2. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane jeśli zachodzi taka potrzeba formalna.
5. Członkowie Zarządu w związku z pełnioną funkcją w zarządzie nie mogą pobierać
wynagrodzenia.

6/10

§24.
Do kompetencji Zarządu należy:
a. realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie bieżącą działalnością
„Stowarzyszenia” zgodnie z celami statutowymi.
b. uchwalanie projektów planów działalności „Stowarzyszenia” i preliminarzy
budżetowych.
c. sprawowanie zarządu nad majątkiem „Stowarzyszenia”.
d. ustalania zasad ewentualnych wynagrodzeń pracowników „Stowarzyszenia”.
e. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i
ruchomego, prowadzenia działalności gospodarczej, bycia organizacją pożytku
publicznego oraz określania rodzajów nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku
publicznego.
f. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych.
g. zwoływanie Walnego Zebrania.
h. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków
zwyczajnych i wspierających.
i. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności
„Stowarzyszenia”.
j. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
k. ustalenie wysokości składek członkowskich.
l. w szczególnych przypadkach zwalnianie członków z obowiązku płacenia składek
członkowskich.
m. reprezentowanie „Stowarzyszenia” na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
n. powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych.
o. uchwalanie wewnętrznych regulaminów „Stowarzyszenia”.

§25.
1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Kierownika
(Dyrektora).
2. Kierownik (Dyrektor) kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega
zatwierdzeniu przez Zarząd.
§26.
1. Do reprezentowania „Stowarzyszenia”, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych jest
jednoosobowo - Prezes Zarządu lub wymagane jest współdziałanie dwóch Vice Prezesów
lub współdziałanie Vice Prezesa i jednego Członka Zarządu.
2. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni
goście z głosem doradczym.
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KOMISJA REWIZYJNA
§27.
1. Komisja Rewizyjna jest organem „Stowarzyszenia” powołanym do sprawowania
kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie
Przewodniczącego Komisji.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej w związku z pełnioną funkcją nie mogą pobierać
wynagrodzenia.
§28.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności „Stowarzyszenia”.
b. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i
żądanie wyjaśnień.
c. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie
wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania
zwołania posiedzenia Zarządu.
d. zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym
statutem.
e. składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia)
absolutorium dla Zarządu.
f. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
§29.
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
„Stowarzyszenia”, ani być pracownikami „Stowarzyszenia”.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz „Stowarzyszenia” złożenia
pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
4. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:
a. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Rozdział V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA I GOSPODARKA FINANSOWA
§30.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku
publicznego, a także działalności gospodarczej poprzez środki finansowe pochodzące z:
a. wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochodów z własnej działalności, dochodów
z majątku Stowarzyszenia;
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b. rocznych składek członkowskich oraz składek miesięcznych przeznaczonych na bieżące koszty
działalności i utrzymania Klubu, wysokość składek określa Regulamin Stowarzyszenia;
c. dotacji, subwencji, grantów, środków z funduszy publicznych, zleceń usług, kontraktów;
d. darowizn sponsorów, środków pochodzących z ofiarności prywatnej, zbiórek publicznych;
e. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu
Stowarzyszenia;
f. dochodów z działalności gospodarczej.

§31.
1. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.
2. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd
„Stowarzyszenia” w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na
członka „Stowarzyszenia”.
§32.
Stowarzyszenie nie może:
a. udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji 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. przekazywać majątku 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. wykorzystywać majątek 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 z celu statutowego.
d. dokonywać 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.
§33.
1. „Stowarzyszenie” może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących
realizacji jej celów jako działalność dodatkową, służącą pozyskiwaniu środków
finansowych na prowadzenie działalności statutowej. Cały zysk z działalności
gospodarczej przeznaczony zostaje na prowadzenie działalności statutowej
Stowarzyszenia i nie może być dzielony pomiędzy jego Członków.
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2. „Stowarzyszenie” może prowadzić następującą działalność gospodarczą:
• 46.19.Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
• 47.19.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
sklepach
• 47.89.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na
• straganach i targowiskach.
• 77.21.Z - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
• 88.91.Z - opieka dzienna nad dziećmi
• 93.19.Z - organizacja obozów , kolonii, zajęć dochodzeniowych
• 93.21.Z - organizowanie różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych
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• 73.11.Z - usługi promocyjne
• 56.10.A – prowadzenie działalności usługowej restauracyjnej, barowej, fast-food,
lodziarni, pizzerii
• 56.10.B – działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
• 56.21.Z – przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
(katering)
• 56.29.Z – pozostała usługowa działalność gastronomiczna
• 56.30.Z – przygotowywanie i wydawanie napojów
• 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
straganami i targowiskami
• 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
• 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
Internet
• 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
• 47.65.Z – sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach”
3. Dochody z działalności gospodarczej będą przeznaczone w całości na realizację
celów statutowych „Stowarzyszenia”.
Rozdział VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§34.
1. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu
„Stowarzyszenia” przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3
głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania
(z zastrzeżeniem § 21ust. 2 i ust. 3).
2. 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 na
rzecz, których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.
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