STATUT STOWARZYSZENIA “NASZA ARKA”
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: "Nasza Arka" (zwane dalej Stowarzyszeniem) i zostało powołane
na czas nie określony. Terenem naszego działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Elblągu.
§2
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7
kwietnia 1989r.  Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z
2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
§3
Stowarzyszenie wzoruje się w swoim działaniu na wspólnotach życia chrześcijańskiego osób
niepełnosprawnych założonych przez Jeana Vaniera.
§4
Stowarzyszenie współpracuje z organami państwowymi, samorządowymi oraz polskimi i
zagranicznymi organizacjami i wspólnotami dla realizacji projektów zgodnych z własnymi celami
statutowymi.
§5
Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków.
§6
Do prowadzenia działalności Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, także spośród
swoich członków.
§7
Stowarzyszenie może używać identyfikujących je pieczęci, odznak, banerów oraz innych
znaków zgodnie ze swoim statutem oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§8
Stowarzyszenie może ustanawiać dyplomy, odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je,
wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami, w wyrazie wdzięczności, w celu nobilitacji oraz
uhonorowania osobom fizycznym i prawnym pomocnym w działaniach Stowarzyszenia.

Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§9
Celem powstania Stowarzyszenia jest świadczenie pomocy osobom z niepełnosprawnościami
intelektualnymi i fizycznymi, ich rodzinom i opiekunom, opartej na współistnieniu, współpracy i
partnerstwie we wszystkich dziedzinach życia społecznego. W tym:
a) działalność na rzecz poprawy warunków życia,
b) wspieranie wyrównywania szans życiowych dla tych osób,
c) stanie na straży przestrzegania wobec nich praw człowieka,
d) propagowanie i urzeczywistnianie integracji w społeczeństwie,
e) propagowanie idei zrozumienia, życzliwości i wzajemnej pomocy,
f) wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia infrastruktury rehabilitacyjnosocjalnej,
g) niesienie osobom objętym działalnością Stowarzyszenia, pomocy organizacyjnej, moralnej,
duchowej, oświatowowychowawczej, prawnej, medycznej i w miarę możliwości charytatywnej.
§ 10
Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w
rozmiarach służących realizacji własnych celów statutowych według zasad określonych w
przepisach prawa, a w szczególności Ustawy "O działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie".
§ 11
Wszelkie dochody Stowarzyszenia przeznaczone zostaną na działalność zgodną ze statutem.

§ 12
W ramach działalności nieodpłatnej Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw oraz działań mających na celu dobro osób
niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów,
b) organizowanie
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c) rozpowszechnianie w społeczeństwie informacji o problemach i potrzebach osób
niepełnosprawnych, a także ich rodzin i opiekunów oraz kształtowanie właściwego stosunku
społecznego do tych problemów, w szczególności poprzez zabieranie głosu i wyrażanie
swojego stanowiska na forum publicznym,
d) współpracę ze środkami społecznego przekazu w zakresie upowszechnienia wiedzy na
temat potrzeb oraz sytuacji życiowej i społecznej osób niepełnosprawnych, ich rodzin i
opiekunów,
e) współdziałanie z organami samorządowymi, organami administracji państwowej,
stowarzyszeniami, środowiskami naukowymi oraz innymi organizacjami i wspólnotami, w
zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom,
f) inicjowanie przedsięwzięć na rzecz
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g) organizowanie i ułatwianie bezpośrednich kontaktów dla wymiany doświadczeń pomiędzy
zainteresowanymi osobami niepełnosprawnymi, ich rodzinami i opiekunami, przyjaciółmi i
sympatykami, w obrębie różnych rodzajów problemów życiowych i rozwojowych,
h) działania za pośrednictwem internetu dla wymiany poglądów, wsparcia i wzajemnego
doradztwa zainteresowanym osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom, opiekunom,
przyjaciołom i sympatykom,
i) czuwanie nad przestrzeganiem praw osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów,
j) pozyskiwanie sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego,
k) organizowanie opieki socjalnej, rehabilitacji i wypoczynku.

§ 13
W ramach działalności odpłatnej Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) prowadzenie działalności rekreacyjnej, kulturalnej, sportowej i innej wynikającej z idei
aktywnego życia, w tym wyjazdów propagujących aktywny styl życia przy pełnym włączaniu
lokalnej społeczności (PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie
indziej niesklasyfikowana),
b) organizowanie dowozu osób niepełnosprawnych wymagających wsparcia z uwzględnieniem
niezbędnej opieki oraz ich rodzin, opiekunów, przyjaciół i sympatyków (PKD 94.99.Z –
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana),
c) organizowanie, inicjowanie i prowadzenie, konferencji, szkoleń, wykładów i seminariów celem
rozpowszechniania w społeczeństwie informacji o problemach i potrzebach osób
niepełnosprawnych, a także ich rodzin i opiekunów oraz kształtowania właściwego stosunku
społecznego do tych problemów (PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji
członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana),
d) organizowanie, inicjowanie i prowadzenie, form indywidualnego wsparcia dla osób
niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów, na rzecz ich poprawy sytuacji materialnoprawnej,
szkolenia zawodowego, wsparcia w przygotowaniu do pracy i jej poszukiwaniu (PKD 94.99.Z –
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana),
e) pozyskiwanie środków na cele statutowe Stowarzyszenia poprzez organizacje zbiórek i kwest
ulicznych, imprez okolicznościowych i kulturalnych (PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych
organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana),
f) prowadzenie działalności wydawniczej informacyjnej, popularyzatorskiej i innej, mogącej
wpływać na wzrost akceptacji i zrozumienia osób niepełnosprawnych, a także ich rodzin i
opiekunów wymagających wsparcia (PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji
członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana),
g) prowadzenie różnorodnych usług w formie placówek czasowego i stałego pobytu, w tym
pobytu dziennego i całodobowego, placówek i zespołów kompleksowej rehabilitacji, ośrodków
wsparcia, wczesnej interwencji oraz innych form nowatorskich i eksperymentalnych służących
realizacji celów Stowarzyszenia (PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji
członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana),
h) współdziałanie z organami samorządowymi, organami administracji państwowej,
stowarzyszeniami, środowiskami naukowymi oraz innymi organizacjami i wspólnotami, w

zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom (PKD 94.99.Z –
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana),
i) prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczonej dla zdobywania funduszy na
działalność statutową Stowarzyszenia (PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji
członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana).

Rozdział III
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 14
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych
w odrębnych przepisach.
§ 15
Stowarzyszenie może prowadzić działalność
wyodrębnione organizacyjnie zakłady.

gospodarczą bezpośrednio lub poprzez

§ 16
Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Stowarzyszenie organizuje i kieruje
Zarząd. Wydzielonymi zakładami kierują ich dyrektorzy zatrudniani przez Stowarzyszenie.

§ 17
1. O podjęciu lub zakończeniu działalności gospodarczej decyduje Walne Zebranie Członków.
2. Rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej określa zgodnie z Polską Klasyfikacją
Działalności Walne Zebranie Członków w Uchwale w trybie przewidzianym w niniejszym
statucie.

Rozdział IV
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 18

Majątek Stowarzyszenia tworzą środki finansowe i składniki majątkowe, które służą wyłącznie
do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
§ 19
Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
a) składek członkowskich,
b) wpływów ze zbiórek publicznych,
c) dotacji,
d) darowizn, zapisów i spadków,
e) działalności gospodarczej,
f) innych wpływów.
§ 20
Składki członkowskie powinny być wpłacane z góry, do końca I kwartału każdego roku.
Nowoprzyjęci członkowie wpłacają składki nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania
powiadomienia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.
§ 21
Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań
majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:
a) członków Stowarzyszenia,
b) pracowników Stowarzyszenia,
c) małżonków członków Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich krewnych
lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego
stopnia,
d) osób związanych z członkami Stowarzyszenia lub pracownikami z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli.
§ 22
Zabronione jest wykorzystywanie lub przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o
których mowa w § 21, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności
jeśli wykorzystywanie lub przekazanie następuje nieodpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach.
§ 23
Zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w § 21.

§ 24
Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawniony jest samodzielnie każdy z członków Zarządu,
z zastrzeżeniem § 25.
§ 25
Do ważności oświadczeń w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia
przekraczających wartość 250 zł wymagane jest współdziałanie Prezesa z innym członkiem
Zarządu.

Rozdział V
WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 26
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
§ 27
Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania
tajnego.
§ 28
Mandat członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
b) pisemnej rezygnacji,
c) odwołania przez Walne Zebranie Członków,
d) rozwiązania się Stowarzyszenia.
e) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełniony z winy umyślnej
§ 29
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat. Członkom wybranym do
władz Stowarzyszenia nie ogranicza się  w razie ponownego ich wyboru  ilości kadencji.

§ 30
W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji na okres do upływu kadencji, której
dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.
§ 31
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym
terminie, w drugim terminie również zwykłą większością głosów bez względu na liczbę
obecnych członków, chyba, że regulaminy wewnętrzne Stowarzyszenia stanowią inaczej. W
przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 32
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
§ 33
Walne Zebrania Członków są zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 34
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
a) uchwalanie Statutu i zmian w Statucie Stowarzyszenia,
b) ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji,
c) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej oraz ocena działalności
Stowarzyszenia
d) wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,
e) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia oraz doraźnych komisji w razie ich powołania,
g) ustalanie wysokości składek członkowskich,
h) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i
członków Stowarzyszenia,
i) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji lub spółek,
j) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia i ustania członkostwa w
Stowarzyszeniu.
l) podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania
Członków.

§ 35
Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako
sprawozdawczowyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym
porządku obrad co najmniej na czternaście dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na
zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w
ciągu czternastu dni od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
§ 36
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie, w szczególnie
uzasadnionych przypadkach.
§ 37
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wraz z porządkiem obrad zostanie
ogłoszona z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem.
§ 38
W nadzwyczajnych okolicznościach termin zwołania Walnego Zebrania może ulec skróceniu do
7 dni.
§ 39
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 40
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno odbyć się nie później niż w terminie
dwudziestu jeden dni od daty przyjęcia zgłoszenia żądania lub pisemnego wniosku członków i
obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 41
Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków na warunkach
ustalonych w § 40, wnioskodawca, który zwrócił się o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania Członków jest uprawniony do samodzielnego zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania Członków w zgodzie z § 40.
§ 42
Nadzwyczajne Walne Zebranie może obradować nad sprawami nieobjętymi porządkiem obrad,
jeżeli w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania obecnych jest co najmniej połowa
członków Stowarzyszenia.
§ 43
W Walnym Zebraniu Członków zwyczajnym i nadzwyczajnym biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający
c) z głosem doradczym – członkowie honorowi

ZARZĄD

§ 44
Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
§ 45
Zarząd składa się z 3 do 5 osób. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu. Wyboru dokonuje
Walne Zebranie z pośród członków Stowarzyszenia. W Zarządzie nie może zasiadać osoba
skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
§ 46
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
§ 47
Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu Stowarzyszenia.

§ 48
Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
g) zwoływanie Walnego Zebrania,
h) przyjmowanie regulaminów oraz polityk wewnętrznych Stowarzyszenia

KOMISJA REWIZYJNA
§ 49
Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
§ 50
Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym Przewodniczącego, wybieranych z pośród
członków Stowarzyszenia na pierwszym posiedzeniu komisji.
§ 51
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w
roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.
§ 52
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.
§ 53

Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być:
a) członek Zarządu ani osoba pozostająca z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości z tytułu zatrudnienia
b) osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
§ 54
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności
Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
d) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e) wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego
członka Zarządu,
f) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział VI
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 55
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.
§ 56
Członkowie założyciele  podpisujący niniejszy Statut, wraz z zarejestrowaniem Stowarzyszenia
stają się członkami zwyczajnymi.
§ 57
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która gotowa jest do czynnego udziału w
realizacji jego celów i złoży Zarządowi pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia.

§ 58
Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna wspierająca w sposób
finansowy, rzeczowy, bądź merytoryczny działalność Stowarzyszenia, która złoży Zarządowi
pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego.
Członkowie wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 59
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna po przyjęciu uchwały przez
Walne Zebranie na wniosek Zarządu, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój
Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 60
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
§ 61
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b) uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
c) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d) regularnego opłacania składek.
§ 62
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 63
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego,
mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza
tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 64
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie:
a) pisemnej rezygnacji członka,
b) skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez
okres dziewięciu miesięcy,
c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw
publicznych,
d) śmierci członka,
e) z innych przyczyn na podstawie decyzji Zarządu,
f) rozwiązania się Stowarzyszenia.
g) nie przestrzegania postanowień Statutu
§ 65
Członkostwo wspierające ustaje w razie:
a) rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,
b) skreślenia z uzasadnionych przyczyn dokonanego przez Zarząd Stowarzyszenia,
c) utraty osobowości prawnej w przypadku osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,
d) rozwiązania się Stowarzyszenia.
§ 66
Członkostwo honorowe ustaje w razie:
a) dobrowolnego zrzeczenia się tej godności,
b) pozbawienia tej godności przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu,
c) rozwiązania się Stowarzyszenia.
§ 67
O wykluczeniu decyduje Zarząd jednomyślnie, na piśmie, niezwłocznie powiadamiając pisemnie
zainteresowanego. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu Zarząd umożliwia członkowi złożenie
wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.

§ 68
Od decyzji o wykluczeniu, przysługuje odwołanie w formie pisemnej do Walnego Zebrania
Członków w terminie czternastu dni od pisemnego powiadomienia. Odwołanie jest
rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Postanowienia Walnego Zebrania
pozostają ostateczne.
Rozdział VII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 69
Zmianę Statutu uchwala Walne Zebranie Członków w sposób i w trybie przewidzianym dla
podejmowania uchwal w niniejszym Statucie.

§ 70
Uchwałę w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków w
sposób i w trybie przewidzianym dla podejmowania uchwał w niniejszym Statucie, z
zastrzeżeniem, że dla prawomocności uchwał wymaga się większości 2/3 głosów.

