
 
Statut Stowarzyszenia 

„Stowarzyszenie Come and Create” 
z dnia 13 maja 2017 r. 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
1. "Stowarzyszenie Come and Create" zwane dalej "Stowarzyszeniem" posiada osobowość 

prawną. Stowarzyszenie działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności 
w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, a także na podstawie 
postanowień niniejszego statutu oraz aktów wewnętrznych swoich władz. 

2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.  
 

§ 2 
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków. 

  
§ 3 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do 
prowadzenia swych spraw może Stowarzyszenie zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. 
 

§ 4 
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, jeżeli 

uczestnictwo w tych organizacjach nie narusza zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, 
których Rzeczpospolita Polska jest stroną.  

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje 
Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych 
biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.  
 

Rozdział II 
Cele i sposoby działania 

 
§ 5 

Celem Stowarzyszenia jest:  
1) Organizowanie działalności edukacyjnej i stypendialnej, jako pomoc w doskonaleniu umiejętności 
działających i początkujących artystów, 
2) Działalność promocyjna oraz wszelkie działania związane z upowszechnieniem prac działających i 
początkujących artystów, 
3) Pomoc w działalności wydawniczej i fonograficznej, poświęconej propagowaniu filmu, sztuk 
audiwizualnych, muzyki, sztuki i literatury tworzonej przez działających i początkujących artystów, 
4) Formowanie międzynarodowej płaszczyzny współpracy oraz wymiany artystycznej, 
5) Upowszechnianie i promocja kultury i artystów, 
6) Działalność mająca na celu integrację osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz 
wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz uaktywnianie osób niepełnosprawnych. 
 

§ 6 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  

1) inicjowanie, organizowanie oraz finansowanie koncertów, konkursów, wystaw, spektakli, spotkań 
literackich, pokazów filmowych, pokazów audiowizualnych i spotkań artystycznych, w tym o 
charakterze integracyjnym,  



2) inicjowanie, organizowanie oraz finansowanie warsztatów artystycznych, w tym o charakterze 
integracyjnym, 
3) inicjowanie, organizowanie oraz finansowanie szkoleń, w tym o charakterze integracyjnym, 
4) promocję  talentów artystycznych działających i początkujących artystów poprzez finansowanie 
działań marketingowych,  promocyjnych i informacyjnych, 
5) zabezpieczenie dorobku Stowarzyszenia (gromadzenie i ochrona dokumentacji dźwiękowej i 
audiowizualnej, wydawnictw, pamiątek itp.),  
6) fundowanie stypendiów artystycznych, naukowych i nagród,  
7) inicjowanie i popieranie działalności wystawienniczej, fonograficznej, filmowej, audiowizualnej, 
literackiej i innej, związanej z działalnością Stowarzyszenia,  
8) gromadzenie, pomnażanie i efektywne wykorzystywanie środków finansowych i rzeczowych 
pochodzących ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej 
działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia, ze środków publicznych i prywatnych, krajowych i 
zagranicznych oraz dotacji. 
 

§ 7 
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad 

określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia 
służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między 
jego członków. 

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest: 
1) PKD 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, 
2) PKD 18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji, 
3) PKD 47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z 

przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 
4) PKD 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych 

sklepach, 
5) PKD 47.63.Z - Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach, 
6) PKD 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach, 
7) PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 

Internet, 
8) PKD 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami, 
9) PKD 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 
10) PKD 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 
11) PKD 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów 
12) PKD 58.11.Z - Wydawanie książek, 
13) PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza, 
14) PKD 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych, 
15) PKD 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i 

programami telewizyjnymi, 
16) PKD 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych, 
17) PKD 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów, 
18) PKD 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, 
19) PKD 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych, 
20) PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 
21) PKD 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, 
22) PKD 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, 
23) PKD 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych, 



24) PKD 90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza, 
25) PKD 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych, 
26) PKD 94.12.Z - Działalność organizacji profesjonalnych, 
27) PKD 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana. 
 

§ 8 
Stowarzyszenie nie może wykorzystywać zgromadzonych środków do udzielania pożyczek na 

rzecz członków Stowarzyszenia, jej pracowników, czy też innych osób fizycznych i prawnych 
współpracujących ze Stowarzyszeniem. 
 

Rozdział III 
Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 
§ 9 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.  
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia. 

 
§ 10 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:  
1. członków zwyczajnych,  
2. członków wspierających,  
3. członków honorowych. 
 

§ 11 
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna będąca obywatelem polskim, jak również 

cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania, posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która spełnia wymogi realizacji statutowych celów 
Stowarzyszenia określonych w § 9 i § 10 Statutu. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być 
także małoletni posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, z tym, że małoletni poniżej 
16 roku życia może być członkiem Stowarzyszenia jedynie za zgodą rodziców lub opiekunów 
prawnych, wyrażoną na piśmie. 

2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje w drodze uchwały Zarządu 
Stowarzyszenia, po uznaniu spełnienia wymogów Statutu w zakresie członkostwa, podjętej zwykłą 
większością głosów, na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez kandydata na członka i popartej 
pozytywną opinią trzech członków Stowarzyszenia wyrażoną w formie pisemnej oraz opłaceniu 
wpisowego. 

3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, identyfikująca się z celami 
statutowymi Stowarzyszenia i wspierająca finansowo lub rzeczowo jego działalność, przyjęta do 
Stowarzyszenia w trybie przewidzianym dla członków zwyczajnych. Osoba prawna działa w 
Stowarzyszeniu przez swojego prawnego przedstawiciela.  

4. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, niezależnie od posiadanego 
obywatelstwa, która w uznaniu szczególnych zasług dla Stowarzyszenia może otrzymać ten status na 
mocy uchwały podjętej przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów. Członek 
honorowy zwolniony jest z obowiązku ponoszenia składek członkowskich. Pozbawienie statusu 
członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej w 
głosowaniu jawnym. 
 

§ 12 
1. Członek zwyczajny ma prawo do:  

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,  
2) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach i innych spotkaniach organizowanych przez 
władze Stowarzyszenia,  



3) zgłaszanie opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia, 
4) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,  
5) posługiwania się legitymacją i noszenia odznaki członkowskiej,  
6) zaskarżenia do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy 
członków lub wykluczenia ze Stowarzyszenia.  

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:  
1) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia  
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,  
3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu. 
 

§ 13 
1. Członkowie zwyczajni poniżej 18 roku życia, nie mają prawa do udziału w głosowaniu na 

walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, jak również nie mają czynnego i biernego prawa 
wyborczego do władz Stowarzyszenia. 

2. Członkowie honorowi i wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych, poza 
prawem głosu na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, oraz biernym i czynnym prawem 
wyborczym, a także korzystaniem z majątku i pomocy Stowarzyszenia.  

3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich. 
 

§ 14 
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 opłatą składek 
członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy,  
4) wykluczenia ze Stowarzyszenia przez Zarząd, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia 
zasad statusowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów,  
5) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę 
dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,  
6) pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków, 
7) rozwiązania, likwidacji lub upadłości Stowarzyszenia. 

2. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę w przedmiocie wykluczenia członka 
Stowarzyszenia na pisemny wniosek co najmniej pięciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia 
złożony Zarządowi, a także z własnej inicjatywy. Uchwała o wykluczeniu członka zarządu 
Stowarzyszenia podejmowana jest zwykłą większością głosów. W uchwale Zarząd podaje przyczynę 
wykluczenia członka. 

3. Członek Stowarzyszenia wobec którego został złożony wniosek o wykluczenie, może 
zostać zawieszony w prawach członka na mocy uchwały Zarządu, do czasu wydania ostatecznej 
decyzji w przedmiocie wykluczenia. Uchwała Zarządu w przedmiocie zawieszenia członka 
Stowarzyszenia określona w ust. 3 oraz 4 niniejszego paragrafu podejmowana jest zwykłą 
większością głosów. 

4. Osoba wykluczona lub zawieszona w prawach członka, w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia jej stosownej uchwały, ma prawo wniesienia odwołania do Komisji Rewizyjnej. Komisja 
Rewizyjna rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od daty jego otrzymania i informuje pisemnie o 
podjętej decyzji Zarząd oraz osobę, która wniosła 5 odwołanie. Do czasu rozpatrzenia odwołania, 
członka Stowarzyszenia uznaje się za zawieszonego w prawach członka. Pozytywne rozpatrzenie 
odwołania przez Komisję Rewizyjną przywraca pełne prawa członkowskie.  
 

Rozdział IV 
Struktura organizacyjna 

 
§ 15 

1. Władzami Stowarzyszenia są:  



1) Walne Zebranie Członków,  
2) Zarząd,  
3) Komisja Rewizyjna. 

2. Jednocześnie można być członkiem tylko jednej z władz Stowarzyszenia, o których mowa w 
ust. 1 pkt 2 i 3. 
 

§ 16 
1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, 

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, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby 
uprawnionych członków (kworum). W razie równych ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego 
zebrania. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. 
 

§ 17 
1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie 

kadencji skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg 
kolejności uzyskiwanych głosów.  

2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, 
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie 
organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. 
 

§ 18 
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.  
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:  

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,  
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.  

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamiania członków co najmniej na 14 
dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.  

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają przy obecności liczby członków 
określonej w § 16 ust. 2. 

5. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos. 
 

§ 19 
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku. Natomiast Walne 

Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze raz na 5 lat.  
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.  
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach.  
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:  

1) z własnej inicjatywy,  
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,  
3) na umotywowanie żądanie, co najmniej 1/5 członków zwyczajnych.  

6. W przypadkach określonych w ust. 5 pkt. 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 
winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia odpowiedniego żądania Zarządowi.  

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

§ 20 
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:  

1) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,  



2) uchwalenie statutu i jego zmian,  
3) uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,  
4) uchwalenie budżetu,  
5) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,  
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,  
7) udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,  
8) ustalenie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń,  
9) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze  
10) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,  
11) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,  
12) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,  
13) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,  
14) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.  
 

§ 21 
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego 

Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym 
Zebraniem Członków. 

2. Zarząd składa się z 3-5 członków, w tym prezesa i wiceprezesa wybieranych na pierwszym 
posiedzeniu Zarządu. 

3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje. 
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

 
§ 22 

Do zakresu działania Zarządu należą:  
1) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,  
2) określanie szczegółowych kierunków działania,  
3) ustalanie budżetów i preliminarzy,  
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,  
5) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,  
6) powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,  
7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,  
8) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,  
9) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie, wykluczanie),  
10) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,  
11) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,  
12) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 
 

§ 23 
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego 

działalnością.  
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego wybieranego na 

pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. 
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu. 
4. Nie można łączyć członkowstwa w Komisji Rewizyjnej ze stosunkiem pracy ze 

Stowarzyszeniem. 
 

§ 24 
Do zakresu działanie Komisji Rewizyjnej należy:  

1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,  
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,  



3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w razie stwierdzenia 
niewywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania 
zebrania (posiedzenia) Zarządu,  
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie 
ustalonym statutem,  
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowie udzielenia) 
absolutorium Zarządowi,  
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na walnym Zebraniu Członków. 
 

§ 25 
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w 

posiedzeniach Zarządu.  
 

§ 26 
W przypadkach określonych w § 24 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie 

nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebrania (posiedzenia) Zarządu nie później niż 
w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania. 
 

Rozdział V 
Majątek i fundusze 

 
§ 27 

1. Źródłami powstania majątku stowarzyszenia są:  
1) składki członkowskie, wpisowe i inne świadczenia członków, 
2) dobrowolne wpłaty członków, 
3) dotacje, darowizny, spadki, zapisy, a także środki pochodzące z innych udokumentowanych źródeł, 
4) wpływy z ofiarności publicznej, 
5) ruchomości i nieruchomości uzyskane ze środków wymienionych powyżej, 
6) inne wpływy z działalności statutowej, w tym działalności gospodarczej Stowarzyszenia.  

2. Środki pieniężne, niezależne od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane 
wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących 
potrzeb, jak najszybciej przekazane na konto.  

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo 
przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 14 dni od 
otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.  

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodną z 
obowiązującymi przepisami. 
 

§ 28 
Zarząd jest upoważniony do składania, w imieniu Stowarzyszenia, oświadczeń woli we 

wszystkich sprawach, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania 
pełnomocnictw. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, w tym do składania oświadczeń 
woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, wymagane jest współdziałanie 
dwóch członków Zarządu. Oświadczenia składane Stowarzyszeniu oraz doręczenia pism 
Stowarzyszeniu mogą być dokonywane wobec jednego członka Stowarzyszenia. 
 

Rozdział VI 
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 
§ 29 

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia 
przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów 2/3, przy obecności co 
najmniej połowy uprawnionych do głosowania.  



2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być 
przedmiotem Walnego Zgromadzenia Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone 
w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków. Do zawiadomienia określonego w § 18 ust. 3 
należy załączyć projekt stosowanych uchwał.  

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa 
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.  

4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w 
statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach. 
 

Statut przyjęto uchwałą Nr 2/2017 z dnia 13 maja 2017 r. 


