
STATUT STOWARZYSZENIA 

Płockie Towarzystwo Fotograficzne imienia Aleksandra Macieszy 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  

§ 1 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Płockie Towarzystwo Fotograficzne imienia Aleksandra 

Macieszy – dalej zwane także Stowarzyszeniem. 

2. Stowarzyszenie może używać skrótu nazwy, który brzmi „PTF”. 

3. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób, mającym na 

celu prowadzenie działalności statutowej. 

4. Nazwa i symbole Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej. 

5. Stowarzyszenie może używać pieczęci, oznak oraz symboli zgodnie z obowiązującymi  

w tym względzie przepisami. Wzór pieczęci oraz logo określa uchwała Walnego Zebrania. 

 

§ 2 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Płock, a terenem jego działania obszar Rzeczpospolitej 

Polskiej. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie 

może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym 

porządkiem prawnym. 

2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji 

realizujących podobną działalność statutową. 

3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

 

§ 3 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Przewiduje się 

możliwość etatowego zatrudniania pracowników dla prowadzenia działalności statutowej i 

organizacyjnej. 

2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo 

o stowarzyszeniach. 

 

§ 4 

Stowarzyszenie może ustanawiać tytuły, odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z 

innymi nagrodami oraz wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów 

obranych przez Stowarzyszenie lub dla niego samego. 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

 

§ 5 

Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie zainteresowań wśród swoich członków, doskonalenie 

umiejętności i poszerzanie ich wiedzy w zakresie fotografii i innych wizualnych dziedzin 



twórczości artystycznej, historii sztuki i estetyki oraz popularyzacja fotografii poprzez 

prowadzenie działalności społecznie użytecznej, także w sferze zadań publicznych w zakresie:  

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 

2) podejmowania działań promocyjnych i edukacyjnych na rzecz lokalnej społeczności w 

zakresie upowszechniania fotografii, 

3) włączania się w projekty na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 

współpracy pomiędzy organizacjami fotograficznymi. 

 

§ 6 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez nieodpłatną i odpłatną działalność 

polegającą na: 

1) współpracy z organami władzy państwowej i samorządowej, stowarzyszeniami, 

fundacjami, organizacjami, klubami i kołami fotograficznymi i innymi instytucjami w celu 

rozwijania i propagowania fotografii, 

2) organizowaniu wystaw, prezentacji, odczytów, zebrań dyskusyjnych, kursów 

szkoleniowych, konkursów, pokazów prac, wycieczek i plenerów, 

3) podejmowaniu lub braniu udziału w przedsięwzięciach, mających na celu upowszechnienie 

kultury za pośrednictwem fotografii, 

4) rozwijaniu wśród członków zainteresowania w zakresie fotografii artystycznej, 

5) pogłębianiu zainteresowania i wiedzy członków w zakresie dóbr kultury, przyrody, 

krajobrazu i folkloru ze szczególnym uwzględnieniem regionu, w którym Stowarzyszenie 

ma siedzibę.  

6) współpracy z placówkami oświatowymi, naukowymi, uczelniami wyższymi, 

przedsiębiorstwami, firmami, wydawnictwami i portalami internetowymi w 

zakresiedziałalności statutowej. 

 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§ 7 

Stowarzyszenie składa się z członków. Członkowie dzielą się na: 

1) członków zwyczajnych; 

2) członków wspierających; 

3) członków honorowych. 

 

§ 8 

1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, posiadająca obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej lub 

cudzoziemiec, która:  

1) złoży deklarację członkowską; 

2) przedstawi opinie (rekomendacje) co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia. 

2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą zwykłą 

większością głosów na podstawie pisemnej deklaracji kandydata i rekomendacji. Deklaracja 



zawiera zobowiązanie kandydata do przestrzegania statutu, uchwał władz Stowarzyszenia 

oraz opłacania składek członkowskich. 

3. Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, a odmowa, wraz z 

uzasadnieniem i informacją o prawie odwołania się od niej do Walnego Zebrania, 

doręczana jest niezwłocznie zainteresowanemu. 

4. Odwołanie do Walnego Zebrania wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy 

za pośrednictwem Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania w sprawie odwołania jest 

ostateczna. Odwołanie powinno być rozpoznane w terminie do 2 miesięcy od daty jego 

wpływu. W razie braku Walnego Zebrania w ww. terminie, należy zwołać Nadzwyczajne 

Walne Zebranie. 

5. Członkiem zwyczajnym może być także małoletni w wieku od 16 do 18 lat. 

 

§ 9 

Członek zwyczajny ma prawo: 

1) brać udział w Walnym Zebraniu z prawem głosu; 

2) wybierać i być wybieranym do Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz do związków i 

organizacji, których Stowarzyszenie jest członkiem; 

3) zgłaszać wnioski i postulaty w sprawach związanych z celami i działalnością 

Stowarzyszenia oraz żądać informacji o sposobie ich załatwienia; 

4) uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia, w tym w zebraniach, odczytach, 

konferencjach, seminariach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie. 

 

§ 10 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna albo osoba prawna, zainteresowana 

udzielaniem pomocy finansowej dla Stowarzyszenia w realizacji jego celów. Członek 

wspierający składa oświadczenie woli Zarządowi Stowarzyszenia, w którym zobowiązuje 

się do wspierania Stowarzyszenia. Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w Walnym 

Zebraniu, jednakże bez prawa głosowania. 

2. Członkiem wspierającym staje się na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Formę i 

rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem 

Stowarzyszenia w drodze porozumienia. 

3. Członkostwo wspierające ustaje w przypadku: 

1) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi Stowarzyszenia; 

2) rażącego naruszenia Statutu albo uchwały, o której mowa w § 10 ust. 2 stwierdzonych 

uchwałą Walnego Zebrania większością 2/3 głosów, 

3) śmierci członka albo ustania osobowości prawnej, które to fakty stwierdza Zarząd 

Stowarzyszenia. 

 

§ 11 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu członków zwyczajnych ustaje wskutek: 

1) dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu; 

2) wykreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia w 

przypadku: 



a) nieopłacenia składek w ciągu jednego roku po wyznaczonym terminie płatności 

składki; 

b) śmierci członka; 

c) działalności członka sprzecznej ze statutem oraz uchwałami władz Stowarzyszenia, 

d) dopuszczenia się czynu nielicującego z godnością członka Stowarzyszenia; 

e) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego 

pozbawienie praw publicznych; 

f) działania na szkodę Stowarzyszenia. 

2. Uchwały o wykreśleniu członka podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Uchwała powinna 

zawierać co najmniej przyczynę skreślenia z listy członków oraz pouczenie o prawie do 

odwołania. 

3. Od decyzji Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia przysługuje osobie 

skreślonej odwołanie do Walnego Zebrania. Odwołanie należy złożyć na piśmie, nie 

później niż w terminie 14 dni od otrzymania uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków 

Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zebrania w sprawie odwołania jest ostateczna. 

Odwołanie powinno być rozpoznane w terminie do 2 miesięcy od daty jego wpływu. W 

razie braku Walnego Zebrania w ww. terminie, należy zwołać Nadzwyczajne Walne 

Zebranie. 

 

§ 12 

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są: 

1) troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia; 

2) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia; 

3) aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia; 

4) godnie reprezentować Stowarzyszenie oraz dbać o jego dobre imię. 

2. Członkowie zwyczajni i wspierający mają obowiązek regularnego, tj. w terminie do 30 

czerwca każdego roku opłacania składki członkowskiej za dany rok. Wysokość składki 

członkowskiej określa uchwała Walnego Zebrania. 

 

§ 13 

Na wniosek Zarządu, Walne Zebranie Stowarzyszenia może nadać godność członka 

honorowego obywatelowi Polski i innego kraju za wybitne zasługi w dziedzinie fotograficznej, 

działalności naukowej, publicystycznej, artystycznej lub organizacyjnej. Członek honorowy jest 

zwolniony z obowiązku płacenia składek. Członek honorowy nie posiada czynnych i biernych 

praw wyborczych członka zwyczajnego. 

 

ROZDZIAŁ IV 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA. ORGANY STOWARZYSZENIA 

 

Dział 1 

Przepisy wspólne 

 

§ 14 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 



1) Walne Zebranie; 

2) Zarząd Stowarzyszenia; 

3) Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. 

3. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej są wybierani przez Walne 

Zebranie w głosowaniu tajnym, chyba że co najmniej połowa członków biorących udział  

w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.  

4. Członkostwa w Zarządzie Stowarzyszenia nie można łączyć z członkostwem w Komisji 

Rewizyjnej. Członek Zarządu Stowarzyszenia nie może także pozostawać z członkiem 

Komisji Rewizyjnej w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. 

 

§ 15 

1. Członkostwo w Zarządzie Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej ustaje w razie 

a) upływu kadencji; 

b) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu; 

c) rezygnacji z bycia członkiem danego organu; 

d) odwołania organu lub członka organu, przy czym uchwała Walnego Zebrania w tym 

zakresie musi być podjęta bezwzględną większością głosów. 

2. W razie ustania członkostwa w Zarządzie Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej, skład 

ten uzupełnia się jedynie wtedy, gdy pozostały skład danego organu jest mniejszy od 

minimalnego określonego w Statucie. Jeżeli w razie ustania członkostwa, skład osobowy 

jednego z ww. organów jest mniejszy od minimalnego, w miejsce dotychczasowego 

członka Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej do jednego z ww. organów, 

wchodzi do końca kadencji danego organu członek Stowarzyszenia, który w wyborach 

do danego organu Stowarzyszenia osiągnął kolejno największą liczbę głosów. 

 

Dział 2 

Walne Zebranie 

 

§ 16 

1. Walne Zebranie jest organem stanowiącym – najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne 

Zebranie składa się ze wszystkich członków Stowarzyszenia, którym przysługuje prawo do 

głosowania. 

2. Do kompetencji Walnego Zebrania należą: 

1) określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia; 

2) wybór członków do pozostałych organów Stowarzyszenia; 

3) uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia; 

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji 

Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem; 

5) ustalanie zasad prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenia oraz ustalanie 

wysokości składki członkowskiej; 

6) zatwierdzanie regulaminów organów władz Stowarzyszenia; 



7) rozpatrywanie odwołania członków od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia z 

listy członków; 

8) podejmowanie uchwał o rozpoczęciu i zakończeniu działalności gospodarczej; 

9) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku; 

10) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady. 

3. Walne Zebranie może także wyznaczyć ze swojego grona pełnomocnika do spraw 

zawierania umów pomiędzy Stowarzyszeniem, a członkami Zarządu Stowarzyszenia. 

 

§ 17 

1. Zwyczajne posiedzenia Walnego Zebrania zwoływane są co najmniej raz w roku przez 

Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.  

2. Nadzwyczajne posiedzenia Walnego Zebrania zwoływane są przez Prezesa Zarządu 

Stowarzyszenia na wniosek: 

1) 1/3 członków Stowarzyszenia; 

2) Komisji Rewizyjnej. 

3. Prezes Zarządu zwołuje Walne Zebranie poprzez zawiadomienie członków Stowarzyszenia 

o terminie Walnego Zebrania, miejscu posiedzenia oraz porządku obrad. Zawiadomienie 

musi być dokonane co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania. W 

przypadkach niecierpiących zwłoki termin ten może zostać skrócony do 3 dni. 

4. Uchwały Walnego Zebrania w pierwszym terminie zapadają zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, chyba że Statut stanowi inaczej. 

Jeżeli w pierwszym terminie nie osiągnięto kworum, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

odbywa się drugi termin Walnego Zebrania, w którym uchwały zapadają w głosowaniu 

jawnym zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że 

dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej, przy czym drugi termin Walnego Zebrania 

może się odbyć co najmniej godzinę po pierwszym terminie Walnego Zebrania. 

5. Pracami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybrany przez 

Walne Zebranie w drodze uchwały. Do protokołowania przebiegu Walnego Zebrania 

wybiera się w drodze uchwały protokolanta. 

6. Posiedzenia władz Stowarzyszenia mogą odbywać się w całości lub częściowo przy 

wykorzystaniu środków komunikacji na odległość w czasie rzeczywistym, o ile Walne 

Zebranie zostało zwołane w taki sposób. 

7. Uchwały Walnego Zebrania mogą być podejmowane w trybie obiegowym, o ile Walne 

Zebranie zostało zwołane w taki sposób. Głosowanie w trybie obiegowym może odbywać 

się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. 

 

Dział 3 

Zarząd Stowarzyszenia 

 

§ 18 

1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.  

2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z członków wybranych przez Walne Zebranie w liczbie 

od jednej do pięciu osób. 



3. Walne Zebranie spośród osób wybranych w skład Zarządu wybiera Prezesa Zarządu 

(Prezes Stowarzyszenia). Mogą też zostać powołani inni funkcyjni członkowie Zarządu – 

Sekretarz, Skarbnik). Jeżeli uchwałą Walnego Zebrania wybrano Zarząd jednoosobowy nie 

wybiera się Wiceprezesa Zarządu. 

4. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy: 

1) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia; 

2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz; 

3) przyjmowanie i wykreślanie z listy członków; 

4) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia; 

5) zwoływanie Walnych Zebrań oraz ustalanie porządku obrad; 

6) zawieranie umów w imieniu Stowarzyszenia; 

7) wykonywanie zadań przewidzianych w Statucie lub wynikających z uchwał podjętych 

przez Walne Zebranie; 

5. Zarząd wybierany jest bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej ½ 

statutowej liczby członków Walnego Zebrania. 

6. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb, w razie ich zwołania. Zarząd na 

posiedzeniach może podejmować uchwały. Dla ważności uchwały wymagana jest zwykła 

większość głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. 

 

§ 19 

1. Walne Zebranie corocznie, w pierwszym kwartale roku, podejmuje uchwałę w sprawie 

udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium z wykonania budżetu za rok poprzedni. 

Uchwała podejmowana jest bezwzględną większością głosów Walnego Zebrania. 

2. Nieudzielenie absolutorium Zarządowi jest równoznaczne z jego odwołaniem. 

 

Dział 4 

Komisja Rewizyjna 

 

§ 20 

1. Komisja Rewizyjna jest organem wewnętrznej kontroli Stowarzyszenia.  

2. Liczbę członków wchodzących w skład Komisji Rewizyjnej oraz funkcje (w tym funkcję 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej) osób wybranych do Komisji Rewizyjnej określa 

Walne Zebranie w drodze uchwały. Liczba członków nie może być mniejsza niż jedna i nie 

większa niż pięć osób. 

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrola finansowa Stowarzyszenia – co najmniej raz w roku 

2) bieżąca kontrola działalności Zarządu Stowarzyszenia; 

3) opiniowanie sprawozdań kadencyjnych Zarządu oraz występowanie z wnioskiem o 

udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia; 

4) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie 

stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także 

prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu; 



5) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w 

terminie; 

6) doraźna kontrola – na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia. 

4. Komisja Rewizyjna może także wyznaczyć ze swojego grona pełnomocnika do spraw 

zawierania umów pomiędzy Stowarzyszeniem a członkami Zarządu Stowarzyszenia. 

Uchwała traci ważność wraz z upływem kadencji członka Komisji Rewizyjnej, którego 

wyznaczono pełnomocnikiem. 

5. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej. W przypadku równej liczby głosów 

decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

 

ROZDZIAŁ V 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA ORAZ SPOSÓB REPREZENTACJI 

 

§ 21 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią wszelkie nieruchomości, rzeczy ruchome, środki 

pieniężne oraz inne prawa majątkowe i niemajątkowe.  

2. Źródłami finansowania Stowarzyszenia są w szczególności:  

1) składki członkowskie;  

2) darowizny, spadki i inne zapisy poczynione na rzecz Stowarzyszenia; 

3) dotacje, subwencje, środki publiczne, granty; 

4) środki finansowe zgromadzone w wyniku ofiarności publicznej, w tym zbiórek 

publicznych; 

5) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych; 

6) nawiązki przyznawane przez właściwy organ. 

3. Źródła finansowania Stowarzyszenia są jawne.  

4. Przychody Stowarzyszenia mogą być przeznaczone wyłącznie na cele związane z realizacją 

jego celów statutowych, w tym również związane z wypłatą wynagrodzeń z tytułu 

zawartych przez Stowarzyszenie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych. 

5. Nabywanie, zbywanie i obciążanie majątku Stowarzyszenia następuje na podstawie 

uchwały Walnego Zebrania. 

 

§ 22 

1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej Stowarzyszenie może nabywać prawa i 

zaciągać zobowiązania. 

2. Do składania oświadczeń woli i reprezentowania stowarzyszenia na zewnątrz 

upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. Jeżeli wybrano Zarząd 

jednoosobowy, do składania oświadczeń woli i reprezentowania stowarzyszenia na 

zewnątrz upoważniony jest Prezes Zarządu działający jednoosobowo. 

 

§ 23 

Stowarzyszenie nie może: 

1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do 

jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 



członkowie organów oraz pracownicy 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) przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego 

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) wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów 

lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu 

Stowarzyszenia; 

4) nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

 ROZDZIAŁ VI 

ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA 

 

§ 24 

1. Z wnioskiem o zmianę Statutu mogą wystąpić:  

1) 1/3 statutowego składu Walnego Zebrania;  

2) Zarząd Stowarzyszenia; 

3) Komisja Rewizyjna. 

2. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej dla swojej ważności wymaga 

kwalifikowanej większości głosów w wielkości 2/3 głosów danego organu. 

3. Wniosek o zmianę statutu składa się na posiedzeniu Walnego Zebrania. Walne Zebranie w 

drodze uchwały powołuje Komisję Statutową w celu opracowania brzmienia 

proponowanych zmian i określenia konsekwencji wynikających z nich dla funkcjonowania 

Stowarzyszenia.  

4. Komisja Statutowa przedstawia sprawozdanie ze swych prac na kolejnym posiedzeniu 

Walnego Zebrania.  

5. Głosowanie nad zmianą Statutu odbywa się na posiedzeniu Walnego Zebrania bezpośrednio 

po przedstawieniu sprawozdania przez Komisję Statutową. 

6. Uchwała o zmianie Statutu wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, w obecności co 

najmniej połowy składu Walnego Zebrania. 

 

§ 25 

1. Z wnioskiem o rozwiązanie Stowarzyszenia mogą wystąpić: 

1) 1/3 członków Stowarzyszenia; 

2) Zarząd; 

3) Komisja Rewizyjna. 

 



2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie zwykłą większością 

głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób jego 

likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 

4. Majątek likwidowanego Stowarzyszenia musi być przekazany na cele statutowe bądź 

charytatywne. 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

PRZEPIS KOŃCOWY 

 

§ 26 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy 

prawo o stowarzyszeniach oraz kodeksu cywilnego. 


