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STATUT  
Stowarzyszenia Klub Kibica Cuprum Lubin 

z dnia 19 kwietnia 2015 roku 
 

Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Klub Kibica Cuprum Lubin, w dalszych 
postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem osób fizycznych, 
prawnych i organizacji nie posiadających osobowości prawnej zawiązanym w celu 
integracji kibiców i sympatyków drużyn sportowych. 

3. Podstawą działalności Stowarzyszenia jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo  
o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 nr 79 poz. 855 z późn. zm.) oraz 
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz niniejszy Statut. 

4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 
 

§ 2 
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lubin.  
2. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić 

działalność poza granicami kraju, jeśli nie zakazuje tego miejscowe prawo. 
3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji. 
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. 

 
Rozdział II 

CELE I ŚRODKI 
§ 3 

Celami Stowarzyszenia są: 
1. Propagowanie i rozwój sportu wśród społeczności Regionu Zagłębia Miedziowego, 

ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży poprzez wsparcie dla szkół. 
2. Promowanie idei czynnego kibicowania, kulturalnego dopingu oraz szerzenie 

dobrego imienia klubów sportowych, członków Stowarzyszenia oraz ich 
sympatyków. 

3. Wspieranie działalności sportowej związanej z drużynami  Cuprum Lubin S.A.  
4. Ochrona i promocja zdrowia poprzez propagowanie zdrowego trybu życia,  

w szczególności aktywności fizycznej wśród młodzieży. 
5. Propagowanie dziedzictwa sportowo - kulturowego regionu Zagłębia Miedziowego  

w kraju i zagranicą.  
6. Wspieranie drużyn sportowych, wywodzących się z Zagłębia Miedziowego ze 

szczególnym uwzględnieniem drużyn siatkarskich Cuprum Lubin S.A. 
7. Wspieranie i promowanie idei sportu ze szczególnym uwzględnienie siatkówki wśród 

dzieci i młodzieży, w szczególności poprzez organizację spotkań z drużynami 
sportowymi, umożliwienie uczestnictwa w meczach w/w drużyn oraz organizację 
konkursów i turniejów sportowych. 

8. Prowadzenie działalności mającej na celu integrację społeczną osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym – poprzez aktywizację tych środowisk w działania 
statutowe Stowarzyszenia.  

9. Działalność charytatywna oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.  
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§ 4 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 
1. Organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw i imprez o charakterze kulturalno – 

sportowym i udział w takich imprezach organizowanych przez inne podmioty.  
2. Organizowanie i udział w spotkaniach członków Stowarzyszenia, dzieci i młodzieży 

szkolnej i innych organizacji wychowawczo – opiekuńczych w celu prowadzenia 
zadań statutowych.  

3. Pozyskiwanie reklamodawców zainteresowanych reklamą podczas wydarzeń  
z udziałem członków Stowarzyszenia. 

4. Organizację i udział w imprezach integrujących społeczność kibiców i sympatyków 
Cuprum Lubin S.A. 

5. Prowadzenie akcji promocyjnych w zakresie zdrowego stylu życia i rozwoju 
aktywności fizycznej. 

6. Prowadzenie działalności mającej na celu szerzenie dobrego imienia i wizerunku 
drużyn sportowych, członków stowarzyszenia oraz ich sympatyków. 

 
Rozdział III 

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW 
 

§ 5 
1. Stowarzyszenie zrzesza członków założycieli, zwyczajnych, wspierających  

i honorowych, członków instytucjonalnych. 
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, prawne i organizacje nie 

posiadające osobowości prawnej. Osoby prawne i organizacje mogą uzyskać 
jedynie status członków wspierających. 

3. Członkowie założyciele mają te same uprawnienia i obowiązki jak członkowie 
zwyczajni Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem §7 ust.4 lit.c. 

 
§ 6 

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych lub cudzoziemiec, który 
utożsamia się z celami statutowymi Stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację. 
Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych mogą uzyskać członkostwo 
w stowarzyszeniu za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego. 

2. Członkostwo uzyskuje się na podstawie uchwały Zarządu podjętej zwykłą 
większością głosów. 

3. Członek zwyczajny ma prawo: 
a) do czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, 
b) zgłaszać wnioski i postulaty w sprawach dotyczących działalności 

Stowarzyszenia, 
c) uczestniczyć we wszystkich imprezach i wydarzeniach organizowanych przez 

Stowarzyszenie. 
4. Członek zwyczajny jest obowiązany do: 

a) przestrzegania statutu oraz uchwał wydawanych przez władze 
stowarzyszenia, 

b) współdziałania z pozostałymi członkami Stowarzyszenia w celu realizacji jego 
zadań, 

c) terminowego opłacania składek członkowskich. 
d) aktywnego przyczyniania się do rozwoju Stowarzyszenia. 
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§ 7 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, prawna lub organizacja nie 
posiadająca osobowości prawnej, deklarująca pomoc merytoryczną, rzeczową lub 
finansową, która złożyła pisemną deklarację. Członkiem wspierającym zostaje się po 
uzyskaniu zgody Zarządu w formie uchwały przyjętej zwykłą większością głosów. 

2. Członkowie wspierający mają te same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni  
z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.  

3. Członek wspierający ma prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków  
z głosem doradczym. 

4. Warunkiem przyjęcia klubu sportowego w poczet członków wspierających jest 
wyrażenie zgody na zobowiązanie się klubu sportowego do partycypowania  
w kosztach administracyjnych Stowarzyszenia. Zgoda musi być wyrażona przez 
organ uprawniony do reprezentacji klubu sportowego na piśmie. Koszty 
administracyjne określa zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały.  

5. Członkiem Instytucjonalnym może być miasto, gmina lub powiat albo wyższa 
uczelnia, wspierające cele Stowarzyszenia, w szczególności wspierające sport dzieci 
i młodzieży. 

6. Członkiem Instytucjonalnym ww. podmioty mogą zostać w wyniku zaproszenia przez 
Zarząd. Zarząd uzgadnia z kandydatem na takiego członka warunki członkostwa,  
w szczególności wsparcie, jakie Członek Instytucjonalny może zaproponować na 
rzecz Stowarzyszenia oraz czas trwania członkostwa. 

7. Członek Instytucjonalny ma prawo posługiwania się oznaczeniem „Członek 
Instytucjonalny Stowarzyszenia Klub Kibica Cuprum Lubin” oraz logo 
Stowarzyszenia we wszystkich swoich pismach, dokumentach, stronach 
internetowych itp. Powyższe dotyczy odpowiednio wskazywania przez 
Stowarzyszenia informacji o Członku Instytucjonalnym. 

8. Członek Instytucjonalny nie ma obowiązku uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia, 
Zebraniach Członków itp. Członek Instytucjonalny nie ma czynnego i biernego prawa 
wyborczego. 

 
§ 8 

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna za szczególny wkład w rozwój 
Stowarzyszenia.  

2. O nadaniu członkostwa honorowego decyduje Zarząd uchwałą podjętą bezwzględną 
większością głosów. Kandydaturę członka honorowego może zgłosić w formie 
pisemnej, 15 członków Stowarzyszenia lub każdy Członek Zarządu. 

3. Członkostwo honorowe może zostać przyznane wybitnym osobistościom, 
powszechnie uznawanym za autorytety, przez Członków założycieli Stowarzyszenia. 

4. Członkostwo honorowe ma charakter dożywotni. Pozbawienie członkostwa 
honorowego następuje przez uchwałę Walnego Zebrania Członków podjętą zwykłą 
większością głosów. 

5. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek. 
6. Członkowi honorowemu nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do władz 

Stowarzyszenia, może on brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem 
doradczym. 
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§ 9 

Członkostwo ustaje na skutek: 
1. Pisemnego zrzeczenia się członkostwa złożonego na ręce Zarządu. 
2. Wykluczenia przez Zarząd w przypadku rażącego naruszenia postanowień statutu 

lub uchwał władz Stowarzyszenia oraz w przypadku działania na szkodę 
Stowarzyszenia. 

3. Podjętej przez Zarząd uchwały w przypadku: 
a) nie uiszczenia czterech składek członkowskich, mimo uprzedniego wezwania 

i wyznaczenia dodatkowego terminu , 
b) prawomocnego orzeczenia sądu o pozbawieniu praw publicznych, 
c) Śmierci członka będącego osobą fizyczną. 
d) Utraty osobowości prawnej przez osobę prawną. 

 
§ 10 

1. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu lub skreśleniu przysługuje odwołanie do Komisji 
Rewizyjnej. 

2. Odwołanie w formie pisemnej należy złożyć w ciągu 14 dni od daty doręczenia 
uchwały o wykluczeniu. 

3. Decyzja Komisji Rewizyjnej jest ostateczna. 
 

 
Rozdział IV 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 
§ 11 

Władzami Stowarzyszenia są: 
1. Walne Zgromadzenie Członków. 
2. Zarząd. 
3. Komisja Rewizyjna. 

 
§ 12 

1. Kadencja władz wybieralnych trwa 4 lata.  
2. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów, zgłaszanych 

zgodnie z § 12 ust. 3 
3. Kandydatów na Prezesa oraz do władz Stowarzyszenia mogą zgłaszać: 

a) 20% Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia, 
b) Honorowi Członkowie Stowarzyszenia, 
c) Kluby sportowe będące Członkami Wspierającymi Stowarzyszenia, 
d) Prezes Zarządu może zgłosić dwóch kandydatów na członków Zarządu. 

4. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogę pełnić tę samą funkcję nie 
dłużej niż przez 5 kadencji. 

5. W przypadku ustąpienia członka władz Stowarzyszenia, jego śmierci lub 
wykluczenia w trakcie kadencji, pozostałym członkom organu przysługuje prawo 
uzupełnienia składu w drodze kooptacji do wysokości 1/3 liczebności składu 
pochodzącego z wyboru, poprzez uchwałę Zarządu. 

 
 

Walne Zgromadzenie Członków 
§ 13 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 
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2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem 
stanowiącym oraz członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym. 

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

4. Zawiadomienie uważa się za skuteczne przesłane droga e-mailową, telefonicznie 
bądź zwykłym listem pocztowym. 

5. Udział w Walnym Zebraniu Członków jest osobisty, osoby prawne poprzez swoich 
pełnomocników.  

6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w 
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. 

7. W przypadku braku uprawnionej do podejmowania uchwał liczby członków, Zarząd 
wyznacza drugi termin Walnego Zebrania Członków (min. 30 dni później od terminu 
pierwotnego), na którym podjęte uchwały zachowują swoją ważność niezależnie od 
liczby uprawnionych członków. 

8. Zapis ust. 7 nie dotyczy uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia 
9. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium Walnego Zebrania 

Członków w składzie: przewodniczący, zastępca oraz sekretarz, którzy są wybierani 
spośród obecnych na Zebraniu. 

 
§ 14 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności: 
1. Uchwalenie statutu Stowarzyszenia i jego zmian. 
2. Ustalanie kierunków rozwoju Stowarzyszenia. 
3. Wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia oraz Prezesa Zarządu. 
4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej. 
5. Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej. 
6. Rozpatrywanie odwołań członków zwyczajnych od uchwał Zarządu. 
7. Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego 

majątku. 
 

§ 15 

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie porządku 

obrad. 
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia 

co najmniej raz w roku. 
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 
a) z własnej inicjatywy, 
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
c) na wniosek co najmniej 3/5 ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia. 
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie 3 miesięcy od 

wpłynięcia wniosku. 
 

Zarząd 

 
§ 16 

1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd. 
2. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. 
3. Zarząd działa zgodnie z uchwałami podjętymi przez Walne Zebranie Członków. 
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4. W skład Zarządu wchodzi Prezes oraz 4 członków wybieranych przez Walne 
Zebranie Członków. 

5. Prezes Zarządu wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w odrębnym 
głosowaniu. 

6. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. 
7. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 3 razy do roku. 
8. W przypadku śmierci, rezygnacji lub ustania członkostwa w Stowarzyszeniu przez 

członka Zarządu pozostałym członkom Zarządu przysługuje prawo do uzupełnienia 
składu Zarządu w drodze kooptacji. 

 
 

§ 17 
Do zakresu zadań Zarządu należy: 

1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków. 
2. Organizacja bieżącej działalności Stowarzyszenia. 
3. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków. 
4. Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia. 
5. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia. 
6. Podejmowanie decyzji w sprawie nabywania i zbywania majątku ruchomego  

i nieruchomego. 
7. Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia. 
8. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie. 
9. Ustalanie zasad wynagradzania i zawieranie umów z pracownikami Stowarzyszenia 

oraz osobami współpracującymi ze Stowarzyszeniem na innej podstawie niż umowa 
o pracę. 

 
§ 18 

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 
połowy składu osobowego Zarządu, chyba że postanowienia statutu stanowią 
inaczej. 

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 
3. Zarząd ma obowiązek umożliwić udział członkom Komisji Rewizyjnej  

w posiedzeniach Zarządu. 
 

§ 19 

Dla ważności wszystkich oświadczeń woli, również w zakresie praw i obowiązków 
majątkowych Stowarzyszenia, wymagane jest współdziałanie co najmniej trzech członków 
Zarządu – w tym Prezesa. 
 

 
Komisja Rewizyjna 

 
§ 20 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia. 
2. Kadencja Komisji rewizyjnej trwa 3 lata. 
3. Komisja Rewizyjna zatwierdza regulaminy uchwalone przez Zarząd. 
4. Komisja Rewizyjna ustala zasady wynagradzania i zawiera umowy z Członkami 

Zarządu. 
5. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 3 osoby. 
6. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. 
7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. 
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8. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 
9. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia pod względem zgodności z przepisami 

prawa, statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków. 
10. Przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków oceny działalności Zarządu oraz 

przedstawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla 
Zarządu. 

11. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 
Członków. 

12. Zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd  
w terminach przewidzianych przez statut. 

13. Sporządzanie corocznych ocen działalności Stowarzyszenia i podawanie ich do 
wiadomości członków. 

14. Przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków corocznego sprawozdania ze swojej 
działalności. 

15. Delegowanie członków Komisji Rewizyjnej do uczestniczenia w posiedzeniach 
Zarządu z głosem doradczym. 

 
 

§ 21 

1. Zarząd lub Komisja Rewizyjna mogą korzystać z pomocy Konsultantów 
Stowarzyszenia do spraw prawnych, ekonomicznych, rachunkowych, 
marketingowych itp. Zasady współpracy z Konsultantami ustalane są na bieżąco  
w zależności od potrzeb. 

2. Zarząd może powołać Radę Programową Stowarzyszenia („Rada”) i zaprosić do 
udziału w jej pracach szczególnie zasłużonych Członków Stowarzyszenia i inne 
osoby o nieposzlakowanej reputacji, zainteresowane wspieraniem Stowarzyszenia 
radą i wskazówkami. 

 
Rozdział V 

MAJĄTEK I FUNDUSZE 
 

§ 22 
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości i ruchomości. 
 

§ 23 

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 
a) składki członkowskie, 
b) darowizny, spadki i zapisy, 
c) dochody z działalności statutowej, 
d) dochody z własnej działalności gospodarczej, 
e) dochody z ofiarności publicznej, 
f) dochody z majątku Stowarzyszenia, 
g) dotacje. 

 
§ 24 

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie  
z  obowiązującymi przepisami. 

2. Środki pieniężne stanowiące majątek Stowarzyszenia mogą być przechowywane 
wyłącznie na koncie bankowym Stowarzyszenia. 

3. Zebrane środki pieniężne nie będą stanowiły podstawy naliczenia dywidendy dla 
spółek sportowych ani nie będą stanowiły środków do ich wypłaty. 
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4. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać 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”, 

5. Stowarzyszenie nie może przekazywać majątku na rzecz swoich 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.  

6. Stowarzyszenie nie może wykorzystywać majątku 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; 

7. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu 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. 

 
§ 25 

1. Wysokość składek członkowskich ustala Zarząd w formie uchwały. 
2. Składki powinny być opłacane do dnia 10 każdego miesiąca. 
3. Nowo przyjęci członkowie uiszczają pierwszą składkę począwszy od miesiąca 

kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Zarząd podjął uchwałę  
o przyjęciu członka. 

4. Zaległości powstałe wskutek nieopłacania składek mogą być dochodzone przez  
5. Stowarzyszenie na drodze sądowej. 

 
§ 26 

1. Stowarzyszenie prowadzić może działalność gospodarczą na ogólnych zasadach 
określonych w odrębnych przepisach. 

2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów 
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków. 

 
§ 27 

Stowarzyszenie prowadzi działalność w zakresie:  
 

9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie 
indziej niesklasyfikowanych  

9262Z Działalność związana ze sportem – pozostała  

8551Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć 
sportowych i rekreacyjnych 

9304Z Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej  

9319Z Pozostała działalność związana ze sportem 

9311 Działalność obiektów sportowych 

6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej  
niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 
emerytalnych. 
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8899Z Działalność charytatywna związana ze zbieraniem funduszy 
na działalność społeczną  

7022Z Pozostałe doradztwo związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej i zarządzaniem 

9305Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie 
sklasyfikowana 

4778Z  Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów 
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

9305Z  Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej 
niesklasyfikowana  

9272Z Działalność rekreacyjna pozostała gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

 
 

Rozdział VI 
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

 
§ 28 

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

2. Uchwalenie zmian statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem 
Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone  
w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego  
w § 13 ust. 3 należy załączyć projekty stosownych uchwał. 

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

4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych 
w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo  
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855. z późn. zm.) 

5. Niniejszy Statut Stowarzyszenia został przyjęty i zatwierdzony przez Członków 
Założycieli podczas zebrania założycielskiego uchwałą Nr 3 z dnia 19 kwietnia 2015 
roku.  
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