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I. Postanowienia ogólne 

Stowarzyszenie „Ogólnopolskie Stowarzyszenie Innowacyjnych Przedsiębiorców”, zwane dalej 

„Stowarzyszeniem”,samorządną niezarobkową organizacją społeczną o charakterze gospodarczym  

i naukowym, zrzeszającą osoby związane zawodowo lub naukowo z wykonaniem działalności gospodarczej 

na terenie Polski,działającą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo  

o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) 

 

§2 

Stowarzyszenie jest zarejestrowane i ma osobowość prawną. 

 

§3 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz- Ostróda.  

 

§4 

Stowarzyszenie może być członkiem związków krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń o tym 

samym lub podobnym charakterze.  

 

§5 

1. Stowarzyszenie posiada odznakę organizacyjną. 

2. Organy stowarzyszenia używają własnych pieczęci: 

1. Pieczęci okrągłych z napisem: „Ogólnopolskie Stowarzyszenie Innowacyjnych Przedsiębiorców” 

2. Pieczęci podłużnej z napisem: „Ogólnopolskie Stowarzyszenie Innowacyjnych Przedsiębiorców” 

3. Nazwa i odznaka Stowarzyszenia są prawnie zastrzeżone.  

 

     §6 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.  

2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.  

II. Cele i środki działania 

 

          §7 

1. lepsze kojarzenie nakładów oraz potrzeb przedsiębiorstw z otoczeniem instytucjonalnym ( uniwersytety, 

szkoły, samorządy)  

2. wymiana wiedzy i wdrażanie innowacji z jednostek badawczych  

3. propagowanie nowych sposobów finansowania i promocji 

4. doskonalenie i specjalizacja, poszukiwanie nowych nisz rynkowych 

5. bezpośrednie kontakty firm, wymiana doświadczeń, przypływ pracowników, pomysłów etc. 

6. mobilizacja potencjału (badawczego, rynkowego, wykfalifikowanej kadry),  

7. rozbudzenie ducha przedsiębiorczości, 

8. dostęp do informacji rynkowych i technicznych, 

9. dopasowanie profilu działalności firm do sytuacji na rynkach międzynarodowych, 

10. efektywne wykorzystywanie posiadanych zasobów produkcyjnych, 

11. udoskonalenie i rozpowszechnienie wybranych procesów produkcyjnych, 

12. zwiększenie wydajności przedsiębiorstw  

13. wzrost dostępności specjalistycznych usług około biznesowych, 

14. monitorowanie najnowszych trendów w zakresie innowacji na rynku krajowym i zagranicznym, 

15. wdrażanie i realizacja procedur ISO, 

16. rozpoznanie i realizacja sposobów i metod podnoszenia kwalifikacji poszczególnych grup pracowniczych, 

17. podejmowanie działań mających na celu wyeliminowanie, ograniczenie lub w inny sposób naruszenie 

konkurencji na rynku, jak tez nadużycie pozycji dominującej na rynku przez jednego lub kilku 

przedsiębiorców lub praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, 

18. działanie na rzecz ochrony środowiska  



§8 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 

1. prezentowanie opinii członków i organów Stowarzyszenia w sprawach dotyczących przedsiębiorczości 

i informacji naukowej dotyczącej innowacyjności wobec organów władzy, organów administracji 

rządowej i samorządu terytorialnego, a także wobec innych organizacji i stowarzyszeń, 

2. propagowanie wiedzy o celach stowarzyszenia, możliwościach tworzenia i funkcjonowania klastrów w 

społeczeństwie , w szczególności przez podawanie informacji w środkach masowego przekazu, 

3. współpracę z organizacjami politycznymi, społecznymi i gospodarczymi, a zwłaszcza z innymi 

klastrami w kraju lub zagranicą oraz ze stowarzyszeniami twórczymi w sprawach stanowiących 

przedmiot zainteresowania stanowiska, 

4. inicjowanie przedsięwzięć mających na celu umocnienie więzi gospodarczych członków 

stowarzyszenia oraz więzi zawodowych pracowników zrzeszonych przedsiębiorstw i ośrodków 

informacji naukowej w środowisku,  

5. ścisłą współpracę z organizacjami pracodawców i przedsiębiorstw w sprawach ochrony interesów oraz 

warunków prowadzenia działalności gospodarczej.  

6. współudział w opracowaniu struktury oraz programów kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr dla 

członków stowarzyszenia i ośrodków informacji naukowej, 

7. prowadzenie różnych form szkolenia i doskonalenia zawodowego, 

8. organizowanie konferencji naukowych, konkursów oraz przyznawanie nagród i stypendiów dla 

wyróżniających się film i ich pracowników,  

9. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie czasopism fachowych, książek i materiałów 

pomocniczych,  

10. prowadzenie działalności gospodarczej 

11. utrzymywanie kontaktów oraz wymianę informacji i doświadczeń z pokrewnymi instutucjami i 

organizacjami za granicą, 

12. opiniowanie i zgłaszanie wniosków w sprawach oznaczeń, nagród państwowych, resortowych i innych 

dla członków Stowarzyszenia,  

13. organizowanie różnych form samopomocy członkom stowarzyszenia, 

14. programowanie i przestrzeganie zasad etyki zawodowej,  

15. inicjowanie i prowadzenie akcji na rzecz stowarzyszenia i jego członków oraz idei tworzenia klastrów. 

III. Członkowie – ich prawa i obowiązki 

§9 

Stowarzyszenie może posiadać: 

4. zwyczajnych 

5. wspierających 

6. honorowych 

 

§10 

1. Członkami zwyczajnymi stowarzyszenie mogą zostać:  

1. przedsiębiorcy- osoby fizyczne prowadzący działalność gospodarczą, 

2. pracownicy naukowi instytucji zajmującej się problemami innowacyjnymi, 

3. inne osoby fizyczne 

2. Członków przyjmuje zarząd na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. 

3. Członkami Stowarzyszenia mogą być także cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na 

terytorium Rzeczypospolitej, spełniający warunki o których mowa w ust. 1. 

4. Od odmownej decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania. Odwołanie wnosi się w 

terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Zarządu. Walne zebranie rozpatruje odwołanie, jeśli 

wniesione zostało co najmniej 21 dni przez terminem Walnego Zebrania. 

 



§11 

Członek zwyczajny ma prawo do: 

1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia na zasadach określonych dalszymi 

postanowieniami statutu, 

2. zgłaszania wniosków i propozycji oraz wypowiadania opinii w sprawie działalności Stowarzyszenia,  

3. uczestnictwa w zebraniach i konferencjach naukowych organizowanych przez Stowarzyszenie,  

4. korzystania z poradnictwa, szkolenia, instruktażu  oraz z innych Świadczeń Stowarzyszenia, jeśli to 

możliwe na warunkach preferencyjnych i ulgowych, 

5. legitymacji Stowarzyszenia i noszenia odznaki organizacyjnej. 

 

§12 

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:  

1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia, 

2. aktywnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia oraz dbania o jego rozwój, 

3. wywiązania się z podjętych w Stowarzyszeniu obowiązków, 

4. regularnego opłacania składek członkowskich, 

5. przestrzegania norm i zasad etyki zawodowej. 

 

§13 

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek: 

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, 

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

3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłata składek 

członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy,  

4) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego kare 

dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych, 

5) pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, która 

członkostwo nadała  

2. Decyzje o skreśleniu lub wykluczeniu z listy członków podejmuje Zarząd w formie uchwały. Zarząd 

zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu go lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia 

lub wykluczenia i wskazując ma prawo wniesienia odwołania do walnego Zebrania, w terminie 14 dni, 

od daty doręczenia stosownej uchwały.  

 

§14 

1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być przedsiębiorcy- osoby prawne prowadzące we 

własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Decyzje w przedmiocie przyjęcia członka 

wspierającego podejmuje zarząd w formie uchwały.  

2. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei 

stowarzyszenia lub w inny sposób wniosła dla Stowarzyszenia przez swoją działalność organizacyjna, 

zawodową lub naukową.  

3. Godność członka honorowego nadaje uchwałą Walne Zebranie na wniosek Zarządu.  

4. Członek wspierający jak i członek honorowy z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, 

posiadają prawa członka zwyczajnego określone w §11 ust. 2-5 statutu oraz obowiązki członka 

zwyczajnego określone w §12. 

5. Członek honorowy ma prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym, a ponadto 

zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.   

6. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym- w statutowych władzach 

Stowarzyszenia.  

 

 



IV. Organizacja Stowarzyszenia 

§15 

1. Przy Zarządzie mogą być powoływane sekcje oraz stałe lub doraźne komisje i zespoły problemowe, 

których zasady, działania i organizacje określają regulaminy zatwierdzone przez Zarząd.  

2. Zarząd może wywołać pełnomocnika do załatwiania określonych spraw. Zakres praw i obowiązków 

pełnomocnika określa pełnomocnictwo udzielone uchwałą właściwego Zarządu. 

 

§16 

V. Władze Stowarzyszenia 

§17 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie 

2. Zarząd 

3. Komisja Rewizyjna 

WALNE ZEBRANIE 

§18 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.  

2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  

§19 

Zwyczajne Walne Zebranie  zwołuje Zarząd przynajmniej jeden raz w roku, nie później niż do dnia 30 czerwca 

każdego roku. 

1. Walne Zebranie  może podejmować uchwały tylko w sprawach, dla których zostało zwołane i zostały 

one przedstawione w porządku obrad, chyba, że wszyscy członkowie Stowarzyszenia są obecni na 

posiedzeniu i wyrażą zgodę na rozszerzenie porządku obrad. 

2. Pracami Walnego Zebrania  kieruje Przewodniczący a protokołuje Protokolant, wybierani każdorazowo 

przez uczestników Walnego Zgromadzenia. 

3. Zarząd zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia o terminie i miejscu Walnego Zebrania co 

najmniej na 14 dni przed jego terminem i doręcza porządek obrad. Zawiadomienie następuje w drodze 

elektronicznej. 

§20 

W Walnym Zebraniu udział biorą: 

1. członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia – z głosem stanowiącym, 

2. zaproszeni goście- z głosem doradczym. 

 

§21 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

1. uchwalenie założeń programowych działalności Stowarzyszenia, 

2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

3. udzielenie- na wniosek Komisji Rewizyjnej – absolutorium ustępującym członkom Zarządu, 

4. zatwierdzenie regulaminu obrad Walnego Zebrania 

5. wybór Prezesa i członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, 

6. podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia, 



7. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zebrania przez Zarząd  

i członków Stowarzyszenia 

8. nadawanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia.  

2. Walne Zebranie jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 50% ogólnej 

liczby członków oraz w drugim terminie, pół godziny po pierwszym terminie, bez względu na liczbę 

obecnych osób. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.  

 

§22 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd: 

1. z własnej inicjatywy  

2. na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

3. na wniosek 1/3 członków stowarzyszenia. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd nie później ni z w ciągu 1miesiąca od daty 

wpłynięcia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.  

 

 

VI. Organy wykonawcze Stowarzyszenia 

 

Zarząd 

 

§23 

1. Zarząd składa się z Prezesa oraz 2-ch Zastępców Prezesa (Wiceprezesi) 

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. 

 

§24 

1. Do kompetencji Zarządu należy: 

1. organizowanie działalności Stowarzyszenia, 

2. zwoływanie Walnego Zebrania 

3. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania 

4. uchwalanie regulaminu działalności Zarządu  

5. uzupełnienie składu Zarządu o nowych członków z grona członków Stowarzyszenia, w liczbie nie 

przekraczającej 1/3 składu w przypadku śmierci lub w przypadku rezygnacji członka Zarządu, 

6. ustalenie planów pracy Stowarzyszenia i czuwanie nad ich prawidłową realizacja oraz 

opracowywanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, 

7. sprawowanie pieczy nad majątkiem Stowarzyszenia, opracowywanie budżetu i zaleceń 

dotyczących gospodarki składkami członków oraz zatwierdzenie bilansu rocznego, 

8. tworzenie i rozwiązywanie sekcji, komisji i zespołów problemowych działających przy Zarządzie,  

9. powoływanie i zmiana składu kolegiów, redakcyjnych czasopism wydawanych przez 

Stowarzyszenie 

10. przedkładanie Walnemu Zebraniu wniosków w sprawie nadania godności Członka Honorowego, 

11. przyznawanie Honorowej Odznaki Stowarzyszenia i zatwierdzenie wniosków w sprawie 

odznaczeń, medali, nagród, stypendiów itp.  

12. reprezentowanie Stowarzyszenia w kraju i za granicą  

13. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do związków stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, 

14. podejmowanie uchwał w sprawie porozumień o współpracy z organizacjami krajowymi i 

zagranicznymi. 

15. ustalenie wysokości składek członkowskich: 

a) Składki członkowskie uiszczane są przelewem  na rachunek bankowy Stowarzyszenia 

b) W przypadku przelewu w tytule wpłaty należy podać okres, za który uiszcza się składkę. 

c) Cykl rozliczeniowy stanowi jeden miesiąc kalendarzowy. 

d) Składki członkowskie można uiszczać w trzech trybach: 

 miesięcznym, 



 półrocznym, 

 rocznym. 

e) Składki uiszczane w trybie miesięcznym muszą zostać wpłacone na konto Stowarzyszenia  

najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca, np. składka za miesiąc lipiec musi zostać 

uiszczona do 15 sierpnia włącznie. 

f) Składki półroczne i roczne obowiązują odpowiednio przez 6 i 12 kolejnych cykli 

rozliczeniowych. 

g) W przypadku rezygnacji z udziału w Stowarzyszeniu bądź usunięcia dyscyplinarnego 

wcześniej wpłacone składki nie są zwracane. 

h) Zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy kolejne cykle rozliczeniowe skutkuje 

usunięciem z listy członków Stowarzyszenia. 

i) Osoba skreślona z listy członków Stowarzyszenia, po trzech miesiącach od daty decyzji 

Zarządu w jej sprawie, może ponownie wstąpić w szeregi Stowarzyszenia,  pod warunkiem 

jednak, że albo opłaci składkę półroczną oraz uzupełni wszelkie zaległości finansowe 

względem Stowarzyszenia, powstałe podczas jej poprzedniego członkostwa, albo opłaci z góry 

składkę roczną. 

j) Wysokość składek członkowskich ustala się na następującym poziomie: 

Minimalna wysokość składek: 

 w trybie rocznym: 100 zł, 

 w trybie półrocznym: 55 zł, 

 w trybie miesięcznym: 10 zł. 

Maksymalna wysokość składek: 

 w trybie rocznym: 600 zł. 

 w trybie półrocznym 355zł. 

 w trybie miesięcznym: 50 zł. 

k) W indywidualnych przypadkach  możliwe jest odroczenie, częściowe obniżenie stawki bądź 

całkowite zniesienie obowiązku uiszczania składek. 

 Z pisemnym wnioskiem o odroczenie, obniżenie bądź zniesienie obowiązku 

uiszczania składek należy osobiście zwrócić się do Zarządu Stowarzyszenia. 

 Zarząd Stowarzyszenia, po konsultacji z wnioskodawcą, na drodze uchwały 

podejmuje decyzję o odroczeniu, obniżeniu stawki bądź zniesieniu obowiązku 

uiszczania składek. 

 Decyzja Zarządu podejmowana jest na czas nieokreślony lub określony, zawarty w 

treści uchwały. 

2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. Do ich prawomocności niezbędna jest 

obecność ponad połowy członków Zarządu.  

 

VII. Komisja Rewizyjna 

§25 

1. Organem Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna. Komisja Rewizyjna wykonuje funkcje kontrolne w 

stosunku do działalności Stowarzyszenia.  

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we 

wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, 

2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej  zwrot uzasadnionych kosztów 

lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 

przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni; 

 

 

26§ 

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym z przewodniczącego i dwóch członków 

 



§27 

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy przeprowadzanie kontroli całokształtu działalności 

Stowarzyszenia pod względem merytorycznym i finansowym. 

2. Komisja rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń 

kontroli i z żądaniem wyjaśnień. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu- z głosem 

doradczym. 

4. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu o stanie gospodarki oraz stawia 

wniosek o udzielenie absolutorium członkom Zarządu za miniony okres jego kadencji. 

5. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpić do Zarządu z wnioskiem o zwołanie, w przypadku 

szczególnej wagi nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków.  

§ 28 

1. Komisja Rewizyjna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. 

2. Dla ważności uchwał Komisji wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności ponad 

połowy członków Komisji.  

§29 

1. W razie zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej poniżej liczby członków wymaganej 

Statutem, Zarząd stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie celem uzupełnienia jej 

składu.  

2. Postanowienia §22 stosuje się odpowiednio.  

 

VIII. Wybory Organów Stowarzyszenia 

 

§30 

1. Wybory do organów Stowarzyszenia odbywają się w drodze tajnego głosowania. 

2. Liczba kandydatów do organów Stowarzyszenia jest nieograniczona.  

3. Do wyborów niezbędne jest otrzymanie więcej niż połowy ważnych głosów.  

§31 

1. Czynne prawo wyborcze przysługuje członkom zwyczajnym. 

2. Bierne prawo wyborcze przysługuje członkom zwyczajnym Stowarzyszenia posiadającym roczny 

staż członkowski i opłacone składki. 

§32 

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 5 lat. 

§33 

Wybór do organów Stowarzyszenia następuje większością głosów tylko wówczas, gdy kandydat otrzyma 50% 

oddanych głosów. 

IX. Majątek i fundusze Stowarzyszenia 

§34 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.  

§35 

Na fundusze Stowarzyszenia składają się: 

1. wpływy ze składek członkowskich  



2. dotacje, darowizny, zapisy 

3. wpływy z działalności statutowej ( w tym gospodarczej) 

§36 

1. Stowarzyszenie w sprawach niemajątkowych reprezentują na zewnątrz członkowie  Zarządu.  

2. Przy zawieraniu umów, udzielaniu pełnomocnictw i składaniu oświadczeń woli we wszystkich 

sprawach majątkowych Stowarzyszenia jest wymagane współdziałanie i podpisy dwóch członków 

Zarządu , w tym Prezesa lub Zastępcy Prezesa (Wiceprezesa) 

§37 

1. Zabronione jest: 

1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego 

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", 

2. przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego 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, 

3. wykorzystywanie 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 z celu statutowego, 

4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, 

członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku 

do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

X. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

§38 

Uchwałę w sprawie statutu podejmuje Walne Zebranie kwalifikowana większością 2/3 głosów przy obecności  

co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania. 

 

§39 

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną większością 2/3 

głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji oraz cel, na jaki am być 

przeznaczony majątek. 

§40 

Sprawy zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia muszą być umieszczone w proponowanym porządku obrad 

Walnego Zgromadzenia.  

 

 

 

 

 


