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STATUT 

Stowarzyszenia „Żołnierze Mazowsza " 

Borowa Góra 2013 

 

Rozdział I Postanowienia ogólne 

Art. 1 

1) Stowarzyszenie „Żołnierze Mazowsza" zostało utworzone przez 
pasjonatów historii wojskowości. 

2) Siedzibą Stowarzyszenia jest Borowa Góra, ul. Poprzeczna 13, gm. 
Serock. 

3) Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za jej 
granicami. 

4) Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - prawo o 
stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) 
oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu. 

5) Stowarzyszenie jest powołane na czas nieokreślony. 

6)  Stowarzyszenie ma prawo do używania własnych pieczęci i 
emblematów zgodnie z przepisami prawa. 

7) Nazwa Stowarzyszenia, wszelkie ustanowione emblematy, wzory 
pieczęci są jego własnością i stanowią dobro chronione prawem. 

8) Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i 
międzynarodowych organizacji o podobnych celach działalności. 

9) Stowarzyszenie opiera swoją działalność statutową na społecznej 
pracy członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać 
pracowników. 
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10) Stowarzyszenie może powoływać dla realizacji swoich celów 
statutowych zespoły i komisje w ramach obowiązującego prawa. 

11) Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną. 

Rozdział II Cele Stowarzyszenia i środki działania. 

Art. 2 

1. Celem Stowarzyszenia jest: 

działalność badawcza, edukacyjna, kulturalno – oświatowa i 
rekreacyjna mająca na celu promowanie i kultywowanie wśród 
społeczeństwa, przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży, historii i 
postaw patriotycznych, ze szczególnym uwzględnieniem historii 
formacji wojskowych.  

2. Sposoby realizacji: 

a. Prowadzenie własnej działalności badawczej, 
edukacyjno-oświatowej i wystawienniczej oraz wspieranie 
inicjatyw służących propagowaniu wiedzy historycznej i innej 
aktywności służącej celom statutowym. 

b. Nawiązywanie, zgodnie z przepisami prawa, kontaktów i 
współpracy z organizacjami i instytucjami zajmującymi się 
podobną działalnością, a także z organami administracji 
państwowej i prywatnymi podmiotami gospodarczymi. 

c. Organizowanie na podstawie wymaganych zezwoleń imprez 
kulturalnych i masowych, w tym wystaw, inscenizacji, 
konkursów, wernisaży artystycznych, gier terenowych, pikników 
historyczno-naukowych i innych akcji mających na celu 
inicjowanie szerszego społecznego zainteresowania powyższą 
tematyką przede wszystkim wśród dzieci, młodzieży i osób 
niepełnosprawnych, a także aktywizację lokalnych społeczności 
do udziału w kultywowania tradycji i historii. 
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d. Organizacja i udział w seminariach, zlotach i innych 
przedsięwzięciach tematycznych. 

e. Udział i organizacja obchodów rocznicowych i innych 
przedsięwzięć upamiętniających walkę i męczeństwo narodu 
polskiego. 

f. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. 

g. Ochrona i promocja zdrowia i zdrowego stylu życia. 

h. Działalność charytatywna. 

i. Działanie na rzecz rozwoju regionalnego. 

j. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. 

k. Wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 

l. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw w dziedzinie kultury i 
sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji. 

m. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw w zakresie krajoznawstwa, 
wypoczynku dzieci i młodzieży oraz upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu. 

n. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności 
państwa, a także działanie na rzecz wychowania w postawie 
obywatelskiej. 

o. Promowanie idei obywatelskich i samorządu terytorialnego. 

p. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 

q. Wspieranie instytucji realizujących cele określone w Art. 2. 
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Rozdział III Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia. 

Art.3 

1) Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, które 
ukończyły 18 rok życia, posiadają pełnię praw publicznych i 
pragną realizować cele zapisane w niniejszym statucie. 

2) Członkami Stowarzyszenia mogą być także małoletni w wieku od 
16 do 18 lat, którzy posiadają ograniczoną zdolność do czynności 
prawnych i korzystają z czynnego i biernego prawa wyborczego do 
jego władz. Do Stowarzyszenia mogą też należeć małoletni poniżej 
16 roku życia za zgodą przedstawicieli ustawowych, bez prawa 
udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez 
korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz 
stowarzyszenia. 

3) Stowarzyszenie może posiadać członków: zwyczajnych, 
wspierających i honorowych. 

a) Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub 
prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub 
merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. 

b) Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która 
wniosła znaczący wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia, 
niebędąca członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia. 

4) Nabycie członkostwa zwyczajnego następuje w wyniku złożenia 
przez kandydata deklaracji członkowskiej oraz po 
przeprowadzeniu z nim rozmowy kwalifikacyjnej przez Zarząd 
Stowarzyszenia. Przyjęcie kandydata następuje po 
przeprowadzeniu powyższego trybu postępowania. 

5) W przypadku niespełnienia przez kandydata wyżej wymienionych 
wymogów oraz stwierdzenia rażącej nieznajomości tematyki lub 
postaw i poglądów sprzecznych z ideą Stowarzyszenia kandydat 
nie zostaje przyjęty. 
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6) Od podjętej przez Zarząd decyzji odmowy przyjęcia do 
Stowarzyszenia zażalenie nie przysługuje. 

7) Członkowie zwyczajni mają prawo do: 

a) Czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz 
Stowarzyszenia.  

b) Podejmowania inicjatyw i zgłaszania wniosków w zakresie 
działalności Stowarzyszenia.  

c) Wolnego wstępu na wszelkie imprezy, wystawy, seminaria i 
innego rodzaju akcje organizowane przez Stowarzyszenie.  

d) Korzystania z porad i pomocy Stowarzyszenia, szczególnie w 
zakresie prowadzonych badań własnych i rozwijania 
kompetencji historycznych.  

e) Zaskarżania uchwał Zarządu Stowarzyszenia do Walnego 
Zebrania Członków w przypadku skreślenia z listy członków. 
Termin wniesienia zażalenia wynosi 14 dni od otrzymania 
powiadomienia o skreśleniu z listy członków stowarzyszenia. 

8) Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

a) Godnie reprezentować Stowarzyszenie oraz propagować jego 
idee i cele określone w niniejszym Statucie. 

b) Brać czynny udział w działalności na rzecz realizacji 
statutowych celów Stowarzyszenia. 

c) Przestrzegać postanowień statutu i uchwał Stowarzyszenia. 

d) Regularnie opłacać składki i inne świadczenia członkowskie 
wynikające z przyjętych przez walne zgromadzenie uchwał.  

9) Członkowie wspierający mają prawa określone w art. 3 ust. 7 z 
wyjątkiem lit. a), oraz obowiązki wynikające z art. 3 ust. 8 z 
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wyjątkiem lit. d) niniejszego statutu, a także prawo uczestniczenia z 
głosem doradczym w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia. 

10) Decyzję o przyjęciu kandydata na członka wspierającego 
podejmuje Zarząd Stowarzyszenia po złożeniu przez kandydata 
pisemnej deklaracji pomocy finansowej, rzeczowej lub 
merytorycznej na rzecz Stowarzyszenia oraz wypełnieniu 
deklaracji członkowskiej. 

11) Członkowie honorowi mają prawa określone w art. art. 3 ust. 7 z 
wyjątkiem lit. a), oraz obowiązki wynikające z art. 3 ust. 8, z 
wyjątkiem lit. d) niniejszego statutu, a także prawo uczestniczenia z 
głosem doradczym w Walnym Zebraniu i w innych jego władzach 
statutowych.  

12) Decyzję o nadaniu godności Członka Honorowego podejmuje 
Walne Zebranie Stowarzyszenia.  

13) Członkowie wspierający i honorowi zwolnieni są ze składek 
członkowskich, przy czym, członkowie honorowi są ponadto 
zwolnieni od składania deklaracji członkowskich. 

14) Utrata członkostwa następuje na mocy uchwały Zarządu w 
przypadku: 

a) Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu Stowarzyszenia.  

b) Stwierdzenia działania na szkodę Stowarzyszenia lub innego 
niegodnego postępowania, które może narazić dobre imię 
stowarzyszenia.  

c) Utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu.  

d) Zalegania ze składkami i innymi świadczeniami członkowskimi 
przez okres 6 miesięcy od wyznaczonej daty wpłaty.  

e) Nie uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia przez okres 
przekraczający 12 miesięcy bez podania przyczyn.  
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f) Utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.  

g) Śmierci członka. 

15) Zawieszenie członkostwa następuje na mocy uchwały Zarządu w 
przypadku: 

a) Długotrwałej, przewlekłej choroby uniemożliwiającej 
działalność w Stowarzyszeniu przez okres przekraczający 12 
miesięcy.  

b) Na pisemny wniosek złożony na ręce Zarządu w przypadku 
ważnych spraw życiowych, uniemożliwiających w okresie 
dłuższym niż 6 miesięcy udział w działalności Stowarzyszenia.  

c) Prowadzenia postępowania sądowego, w którym członek 
Stowarzyszenia występuje w charakterze osoby oskarżonej. 

16) Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia lub zawieszenia 
członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie, które 
musi zostać złożone pisemnie na ręce Zarządu w ciągu 7 dni od 
daty doręczenia uchwały. 

Rozdział IV Władze Stowarzyszenia. 

Art. 4 

1. Władzami Stowarzyszenia są:  

a. Walne Zebranie Członków.  

b. Zarząd.  

c. Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 5 lata, a ich wybór odbywa się 
w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów przy 
obecności, co najmniej 50% członków Stowarzyszenia 
uprawnionych do głosowania. 
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3. Do władz Stowarzyszenia mogą być wybierane osoby posiadające 
pełnię praw publicznych. Osoby małoletnie mogą pełnić funkcje we 
władzach Stowarzyszenia z tym, że nie mogą one stanowić 
większości w tych władzach oraz nie mogą pełnić funkcji 
przewodniczących i ich zastępców w Zarządzie i funkcji 
przewodniczących w Komisji Rewizyjnej. 

4. Nie można łączyć funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej. Nie 
można też pełnić w ramach Zarządu lub Komisji Rewizyjnej 
Stowarzyszenia różnych funkcji jednocześnie. 

5. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością 
głosów w głosowaniu jawnym w obecności, co najmniej 2/3 
członków uprawnionych do głosowania 

Art. 5 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni 
z głosem stanowiącym oraz członkowie wspierający i honorowi z 
zachowaniem prawa do głosu doradczego. 

3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne: 

a. Walne Zebranie Zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd nie 
rzadziej niż raz w roku. Termin i miejsce obrad Walnego 
Zebrania Zwyczajnego Zarząd podaje do wiadomości wszystkich 
członków Stowarzyszenia za pośrednictwem poczty 
elektronicznej lub formy pisemnej nie później niż na 14 dni przed 
terminem zebrania. 

b. Walne Zebranie Nadzwyczajne jest zwoływane przez Zarząd, z 
jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny 
wniosek, co najmniej 50% członków zwyczajnych 
Stowarzyszenia i może się odbyć w każdym terminie z 
zachowaniem obowiązku powiadomienia wszystkich członków 
Stowarzyszenia nie później niż na 2 dni przed terminem zebrania. 
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W przypadkach nagłych dopuszcza się powiadomienie członków 
drogą telefoniczną. Nadzwyczajne walne zebranie musi być 
zwołane nie później niż 30 dni od wpłynięcia stosownego 
wniosku. 

4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

a. Wybór i odwołanie członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji 
Rewizyjnej.  

b. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji 
Rewizyjnej.  

c. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej.  

d. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu. 

e. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków 
Stowarzyszenia i jego władze zgłoszone pisemnie, co najmniej na 
dwa dni przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia. 

f. Uchwalanie programu i kierunku rozwoju działalności 
Stowarzyszenia zaproponowanego przez Zarząd. 

g. Uchwalanie zmian statutu. 

h. Uchwalanie budżetu. 

i. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz innych 
świadczeń na rzecz Stowarzyszenia. 

j. Nadawanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia. 

k.  Rozpatrywanie innych spraw nienależących do kompetencji 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

l. Podejmowanie uchwał w sprawie powołania Komisji Specjalnej 
do rozstrzygnięcia kwestii spornych. 
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m. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i 
przeznaczeniu jego majątku. 

Art. 6 

1. Zarząd jest powołany zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania 
Członków do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia oraz 
jego reprezentowania na zewnątrz. 

2. W skład Zarządu wchodzi 5 członków, w tym Prezes, Wiceprezes, 
Sekretarz, Skarbnik i członek zwyczajny. Zarząd konstytuuje się na 
pierwszym zebraniu po wyborach. 

3. Zarząd zbiera się na posiedzeniach w miarę potrzeb, nie rzadziej 
jednak niż raz na 3 miesiące. Zarząd podejmuje decyzje w formie 
uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu 
jawnym przy obecności, co najmniej 2/3 członków Zarządu 
uprawnionych do głosowania, w tym prezesa lub wiceprezesa. 

4. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym, 
członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Członkowie Honorowi. 

5. Do kompetencji Zarządu należy: 

a. Realizacja celów Stowarzyszenia.  

b. Powoływanie i nadzorowanie pracy poszczególnych grup 
tematycznych i zespołów naukowo-badawczych działających w 
ramach stowarzyszenia. 

c. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.  

d. Sporządzanie projektów i harmonogramów pracy oraz budżetu.  

e. Przygotowanie projektu i harmonogramu rozwoju 
Stowarzyszenia. 

f. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia. 
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g. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym 
Zebraniu Członków. 

h. Podejmowanie uchwał w kwestii nabywania, zbywania lub 
obciążania majątku Stowarzyszenia. 

i. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, w tym 
podejmowanie współpracy, zawieranie i sygnowanie umów i 
innych działań korzystnych dla jego działalności.  

j. Rachunki bankowe dla Stowarzyszenia otwierają Prezes i 
Wiceprezes.  

k. Przyjmowanie, wykluczanie i zawieszanie członków.  

l. Powoływanie zespołów i komisji problemowych. 

m. Podejmowanie uchwał o podjęciu współpracy, przystąpieniu lub 
wystąpieniu Stowarzyszenia z innych organizacji. 

6. Do dokonywania wszelkich czynności prawnych w imieniu 
Stowarzyszenia wymagane są współdziałanie jego władz i podpisy, 
co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub 
Wiceprezesa oraz Sekretarza lub Skarbnika. 

Art. 7 

1. Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym 
Stowarzyszenia i jest powołana zgodnie z uchwałami Walnego 
Zebrania Członków. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 3 do 
5 członków, którzy wybierają ze swojego grona Przewodniczącego, 
Sekretarza. O ilości osób wchodzących w skład Komisji Rewizyjnej 
decyduje uchwała Walnego Zebrania Członków. Komisja 
Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach.  

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w 
posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 



Borowa Góra, dn. 09.02.2014 

Strona 12 z 16 

3. Zasady zwoływania posiedzeń Komisji oraz sposób wykonywania 
czynności kontrolnych określa opracowany przez Komisję 
regulamin zatwierdzony uchwałą Walnego Zebrania Członków. 

4. Komisja Rewizyjna zbiera się na posiedzeniach w miarę potrzeb, nie 
rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy. 

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów 
w głosowaniu jawnym w obecności, co najmniej 2/3 jej członków 
uprawnionych do głosowania, w tym Przewodniczącego lub jego 
Zastępcy. 

6. W wykonywaniu swoich obowiązków Komisja Rewizyjna ma 
prawo wglądu we wszystkie protokoły, uchwały, księgi, dowody 
finansowe, biurowe i inne dokumenty Stowarzyszenia. Ma także 
prawo żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień od członków 
Stowarzyszenia. 

7. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

a. Kontrola nad całokształtem działalności Stowarzyszenia 

b. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym 
Zebraniu Członków.  

c. Zgłaszanie wniosków na Walnym Zebraniu w sprawie udzielenia 
absolutorium lub jego nie udzielenia ustępującemu Zarządowi.  

d. Przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków pokontrolnych 
dotyczących działalności statutowej. 

e. Zwoływanie posiedzeń Zarządu w sprawach dotyczących 
stwierdzonych nieprawidłowości w działalności Stowarzyszenia i 
jego członków.  

f. Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie 
stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego 
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obowiązków statutowych lub działania na szkodę 
Stowarzyszenia. 

g. Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia 
uchybień w działalności, określanie terminów i sposobów ich 
usunięcia. 

h. Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał i 
postanowień, jeżeli mogłyby one zdaniem Komisji spowodować 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu Stowarzyszenia. 

Art. 8 

1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia, zawieszenia lub śmierci 
członka władz Stowarzyszenia tj., Zarządu lub Komisji Rewizyjnej 
w trakcie pełnienia kadencji, skład osobowy tych władz powinien 
być uzupełniony na zasadzie kooptacji spośród niewybranych w 
głosowaniu kandydatów z zachowaniem kolejności uzyskanych 
głosów. Kooptacja nie może jednak dotyczyć więcej niż 1/2 całości 
tych władz i nie dotyczy funkcji Przewodniczącego Zarządu. 

2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia, zawieszenia lub śmierci 
Przewodniczącego Zarządu, dokonuje się jego ponownego wyboru 
z zachowaniem dyspozycji art. 4 ust. 2 niniejszego statutu z tym, że 
wybrany w ten sposób Przewodniczący pełni swoją funkcję jedynie 
do dnia wyborów kolejnej kadencji władz stowarzyszenia. 

3. Ustąpienie, wykluczenie lub zawieszenie członków władz 
Stowarzyszenia odbywa się na zasadach określonych w art. 3 ust. 14 
oraz art. 3 ust. 15 niniejszego statutu. 

4. Odwołanie władz Stowarzyszenia odbywa się na mocy uchwały 
Walnego Zebrania Członków i przeprowadza się w głosowaniu 
niejawnym bezwzględną większością głosów. 

5. W przypadku odwołania władz Stowarzyszenia, Walne Zebranie 
Członków podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu ponownych 
wyborów. 
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6. Ponowny wybór całości władz Stowarzyszenia odbywa się z 
zachowaniem rygoru art. 4 ust. 2 niniejszego statutu. 

Rozdział V Majątek i fundusze Stowarzyszenia. 

Art. 9 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z: 

a. Opłaty wpisowej i składek członkowskich.  

b. Świadczeń członków wspierających.  

c. Darowizn, dotacji, spadków i zapisów.  

d. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego 

2. Wszelkie pozyskane dobra rzeczowe podlegają ewidencji i stanowią 
majątek wspólny Stowarzyszenia. 

3. Stowarzyszenie nie może udzielać żadnych pożyczek lub 
zabezpieczać własnym majątkiem zobowiązań jego członków, 
członków władz, ani innych osób i instytucji. 

4. Wszelkie przekazanie dóbr pieniężnych i rzeczowych na cele 
społeczne musi spełniać cele statutowe Stowarzyszenia i wymaga 
uchwały Walnego Zebrania Członków. Przekazanie powyższego 
majątku nie może jednak dotyczyć członków Stowarzyszenia ani 
innych osób przysposobionych. 

5. Stowarzyszenie może wykorzystać własny majątek na rzecz swoich 
członków tylko w przypadku, gdy jest to zgodne z celem jego 
działalności, jednakże wszelkie pozyskane tą drogą dobra stanowią 
jego majątek. 
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Rozdział VI Zmiana statutu Stowarzyszenia. 

Art. 10 

1. Statut może zostać zmieniony tylko przez Walne Zebranie 
Członków. 

2. Zmiana statutu może być wniesiona pod obrady Walnego Zebrania 
Członków na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. 

3. Uchwała dotycząca zmiany statutu podejmowana jest jawnie, 
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 3/4 
członków posiadających prawa wyborcze. 

4. Zmianę statutu może również wnioskować 2/3 członków 
Stowarzyszenia posiadających prawa wyborcze. 

Rozdział VII Likwidacja Stowarzyszenia. 

Art. 11 

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego 
Zebrania Członków podjętej jawnie, bezwzględną większością 
głosów, w obecności, co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia 
posiadających prawa wyborcze. 

2. Stowarzyszenie rozwiązuje się także w razie wyczerpania się 
środków finansowych i majątku Stowarzyszenia w stopniu 
uniemożliwiającym jego dalsze funkcjonowanie. 

3. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia 
Walne Zebranie Członków wyznacza na tym samym posiedzeniu 
Komisję Likwidacyjną, określając jednocześnie cele społeczne, na 
realizację, których ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia. 

4. W przypadku, gdy na Walnym Zebraniu Członków dotyczącym 
likwidacji Stowarzyszenia nie zbierze się co najmniej 2/3 członków 
posiadających prawa wyborcze, następnego dnia odbędzie się 
ponowne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, podczas 
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którego Stowarzyszanie może zostać rozwiązane zwykłą 
większością głosów oddanych przez obecnych na zebraniu 
członków Stowarzyszenia posiadających prawa wyborcze.  

Rozdział VIII Przepisy przejściowe. 

Art. 12 
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się 
stosownego postanowienia sądu rejestrowego. 
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