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S T A T U T 

Stowarzyszenia Zdrowa Praca 
TEKST JEDNOLITY 

 

 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Stowarzyszenie o nazwie „Zdrowa Praca”, zwane dalej stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, 

trwałym zrzeszeniem, o celach nie zarobkowych, powołanym dla osiągnięcia celów zawartych w niniejszym 

statucie.  

 

§ 2 

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 

 

§ 3 

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

 

§ 4 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może 

zatrudniać pracowników.  

 

§ 5 

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych. 

 

§ 6 

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub 

podobnym zakresie działania, na zasadach określonych w przepisach prawa. 

2. O przystąpieniu bądź wystąpieniu z organizacji, o których mowa w ust. 1, decyduje Zarząd. 

 

 

Rozdział II 

Cele i sposoby działania 
 

§ 7 

Celami działania Stowarzyszenia są:  

1) promocja zdrowia, w tym szczególnie zdrowia psychicznego w środowisku pracy  

2) podejmowanie i popieranie inicjatyw dla poprawy warunków pracy, w szczególności w zakresie 

oceny i eliminacji negatywnych skutków psychospołecznych czynników szkodliwych w środowisku 

pracy  

3) wspieranie działań osób niepełnosprawnych będących ofiarami wypadków przy pracy lub chorób 

zawodowych i promocja ich inicjatyw,  

4) zwiększenie integracji społecznej i zawodowej niepełnosprawnych ofiar wypadków przy pracy i 

chorób zawodowych,  

5) udzielanie pomocy ofiarom wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, w tym szczególnie 

osobom niepełnosprawnym na skutek takiego wypadku lub choroby, w tym między innymi poprzez 

pomoc udzielaną ich rodzinom i opiekunom, 

6) zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej niepełnosprawnych ofiar wypadków przy pracy i 

chorób zawodowych,  

7) edukacja społeczna w zakresie psychospołecznych czynników szkodliwych w środowisku pracy oraz 

ich wpływu na uleganie wypadkom przy pracy lub zapadalność na choroby zawodowe 
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8) inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji ofiar wypadków przy pracy i 

chorób zawodowych, w tym szczególnie osób niepełnosprawnych 

9) inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do ograniczenia negatywnych skutków 

występowania psychospołecznych czynników szkodliwych w środowisku pracy  

 

 

 

§ 8 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie wiedzy dotyczącej psychospołecznych zagrożeń 

występujących w pracy i ich skutków   

2) tworzenie i opracowywanie programów edukacyjnych do realizowania m.in. w przedsiębiorstwach 

będących pracodawcami 

3) tworzenie sieci lokalnych grup samopomocowych wspierających ofiary wypadków przy pracy w 

środowisku, 

4) wspieranie finansowe i materialne osób potrzebujących,  

5) opracowywanie i wdrażanie rozwiązań ułatwiających eliminację lub łagodzenie skutków 

psychospołecznych zagrożeń występujących w pracy, 

6) tworzenie i prowadzenie Centrów Informacyjnych dla ofiar wypadków przy pracy lub chorób 

zawodowych i ich rodzin  a także dla pracodawców na terenie całego kraju, 

7) organizowanie, promowanie imprez i wydarzeń wspierających realizację celów Stowarzyszenia, 

8) promowanie inicjatyw na rzecz ofiar wypadków przy pracy zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

9) informowanie o dostępnych możliwościach i środkach służących eliminacji lub łagodzeniu skutków 

zagrożeń psychospołecznych w pracy 

10) tworzenie i prowadzenie portali internetowych, 

11) współpracę z organizacjami społecznymi, partiami, związkami zawodowymi, pracodawcami i 

zrzeszeniami pracodawców, środowiskami naukowymi, organami administracji rządowej i 

samorządowej, instytucjami, instytutami badawczymi i naukowymi, innymi stowarzyszeniami, 

fundacjami i federacjami krajowymi i zagranicznymi.  

 
 

Rozdział III 
Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 9 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1) członków zwyczajnych, 

2) członków wspierających, 

3) członków honorowych. 

 

§ 10 

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna. 

2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która 

zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. 

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w realizację celów 

Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia. 

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej 

deklaracji. 

5. Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków. 

 

§ 11 

1. Członek zwyczajny ma prawo do: 

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, 

2) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia, 

3) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem postanowień § 29. 

2. Członek zwyczajny jest zobowiązany do: 

1) aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia, 
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2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,  

3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu. 

 

§ 12 

1. Członkowie wspierający i honorowi mają prawa określone w § 11 ust.1 pkt 2-3. 

2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń 

oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. 

3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich. 

 

§ 13 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu 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 uchwałą Zarządu z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą 

składek członkowskich przez okres co najmniej 1 roku, lub postępowania niezgodnego z celami i 

zasadami Stowarzyszenia,  

4) pozbawienia członkostwa honorowego uchwałą Walnego Zebrania Członków. 

2. Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić członka o skreśleniu, podając przyczyny skreślenia i 

wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 3 miesięcy od 

daty doręczenia zawiadomienia. 

3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2. 

 

 

Rozdział IV 
Władze stowarzyszenia 

 

§ 14 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków, 

2) Zarząd, 

3) Komisja Rewizyjna. 

 

§ 15 

1. Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a wybór ich członków odbywa się w 

głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów uprawnionych.  

2. Kadencja każdorazowo rozpoczyna się w dniu 1 stycznia i kończy z upływem dnia 31 grudnia, z 

zastrzeżeniem iż: 

1) Zarząd zostaje zwolniony z obowiązków i odpowiedzialności z chwilą przyjęcia przez Komisję 

Rewizyjną sprawozdania finansowego za ostatni rok kadencji, 

2) Komisja Rewizyjna zostaje zwolniona z obowiązków i odpowiedzialności z chwilą przyjęcia przez 

Walne Zgromadzenie Członków sprawozdania z jej działalności za cały okres kadencji. 

3. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy członków uprawnionych do głosowania jeżeli postanowienia Statutu lub przepisy prawa nie 

stanowią inaczej. Jeżeli w posiedzeniu nie uczestniczy wymagana liczba członków, wówczas w 

następnym terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez 

obecnych członków.  

 

§ 16 

W przypadku ustąpienia, skreślenia z listy członków lub śmierci członka wybieralnych władz 

Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy może być, każdorazowo uzupełniany uchwałą władzy 

Stowarzyszenia, w której nastąpił vacat, do 1/3 składu pochodzącego z wyboru. 
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Rozdział V 
Walne Zebranie Członków 

 

§ 17 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą: 

1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni, 

2) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście. 

3. Członkowie Zwyczajni mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków wyłącznie osobiście. 

4. Walne Zebranie Członków obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.  

5. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz na 3 lata w terminie nie późniejszym niż 

jeden miesiąc przed upływem kadencji Zarządu. W przypadku nie zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zebrania Członków w powyższym terminie przez Zarząd, zebranie zobowiązana jest zwołać Komisja 

Rewizyjna.  

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, lub na pisemny 

wniosek:  

1) Komisji Rewizyjnej, lub  

2) co najmniej 1/4 liczby członków Stowarzyszenia,  

w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku. W przypadku nie zwołania Nadzwyczajnego 

Walnego Zebrania Członków w powyższym terminie przez Zarząd, zebranie zobowiązana jest zwołać 

Komisja Rewizyjna. 

7. Walne Zebranie Członków zwołuje się za pomocą listów poleconych wysłanych co najmniej na 30 dni 

przed terminem Walnego Zebrania Członków informując o miejscu, terminie i porządku obrad.  

8. W sytuacjach nadzwyczajnych Zarząd za zgodą Komisji Rewizyjnej może zwołać Nadzwyczajne Walne 

Zebranie Członków bez zachowania 30 dniowego terminu powiadomienia. 

 

§ 18 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia, 

2) uchwalanie statutu i jego zmian, 

3) uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania Członków, 

4) wybór i odwoływanie członków wybieralnych władz Stowarzyszenia, 

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie trzyletnich sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia, 

6) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze, 

7) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego, 

8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, 

9) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady, 

10) ustalanie limitów wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia, 

11) odwoływanie lub zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu lub 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

 

 

Rozdział VI 

Zarząd 
 

§ 19 

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

Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym 

Zebraniem Członków. 

2. Zarząd składa się z 3 - 5 osób wybranych spośród członków Stowarzyszenia. Zarząd powołuje ze swego 

składu w pierwszej kolejności prezesa, wiceprezesa i skarbnika a następnie 2 członków Zarządu. 

 

§ 20 

Do zakresu działania Zarządu należy: 

1) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków, 

2) gospodarowanie majątkiem Stowarzyszenia, 

3) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, 
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4) powoływanie i odwoływanie członków komisji i zespołów, w tym rady naukowej oraz określanie ich 

zadań, 

5) ustalanie wysokości składek członkowskich, 

6) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji, 

7) podejmowanie uchwały o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia, 

8) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 

9) uchwalanie Regulaminu Zarządu, 

10) sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości corocznych sprawozdań z działalności 

Stowarzyszenia, po uprzednim zatwierdzeniu przez Komisję Rewizyjną. 

 

 

 

Rozdział VII 
Komisja Rewizyjna 

 

§ 21 

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia, która jest powołana do sprawowania kontroli nad jego 

działalnością. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych spośród członków Stowarzyszenia. Komisja 

Rewizyjna powołuje ze swego składu: 

1) przewodniczącego, 

2) zastępcę przewodniczącego, 

3) sekretarza. 

3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być:  

1) członek organu zarządzającego ani osoba pozostająca z nim w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

2) osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych 

kosztów w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o 

wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, lub w przypadku zmiany przepisów 

powyższych w wysokości nie wyższej niż określona przez inne przepisy właściwe. 

 

§ 22 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrolowanie działalności Zarządu, 

2) występowanie do Zarządu z wnioskami, wynikającymi z przeprowadzonych kontroli, 

3) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd  w 

terminie lub trybie ustalonym statutem, 

4) składanie w czasie Walnego Zebrania Członków wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium 

Zarządowi, 

5) uchwalanie Regulaminu Komisji, 

6) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia, w tym sprawozdania 

finansowego. 

 

§ 23 

Zarząd zobowiązany jest do zajęcia stanowiska wobec wniosku Komisji Rewizyjnej wynikającego z 

przeprowadzonej kontroli w terminie 1 miesiąca od doręczenia wniosku Zarządowi. 

 

§ 24 

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu. 

 

 

Rozdział VIII 
Majątek Stowarzyszenia 

 

§ 25 
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Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe środki płatnicze i papiery 

wartościowe. 

 

§ 26 

1. Stowarzyszenie czerpie środki z: 

1) opłat wpisowych i składek członkowskich, 

2) zgromadzonego majątku, 

3) dotacji, 

4) darowizn, zapisów i spadków, 

5) loterii i zbiórek, 

6) prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. 

2. Składki członkowskie powinny być opłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci 

członkowie wpłacają wpisowe i składki w ciągu 1 miesiąca od otrzymania powiadomienia o przyjęciu w 

poczet członków Stowarzyszenia. 

 

§ 27 

1. W ramach obowiązujących przepisów prawa Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, 

z tym, że cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na realizację celów statutowych 

Stowarzyszenia. 

2. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów 

statutowych. 

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie: 

1) 22.11.Z  Wydawanie książek 

2) 22.12.Z  Wydawanie gazet 

3) 22.13.Z  Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych 

4) 22.14.Z  Wydawanie nagrań dźwiękowych 

5) 22.15.Z  Pozostała działalność wydawnicza 

6) 22.21.Z  Drukowanie gazet 

7) 22.22.Z  Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana 

8) 22.24.Z  Składanie tekstu i wytwarzanie płyt drukarskich 

9) 22.25.Z  Działalność usługowa związana z poligrafią pozostała 

10) 22.31.Z  Reprodukcja nagrań dźwiękowych 

11) 22.32.Z  Reprodukcja nagrań wideo 

12) 22.33.Z  Reprodukcja komputerowych nośników informacji 

13) 63.30.C  Działalność biur turystycznych 

14) 63.30.D  Pozostała działalność turystyczna 

15) 70.11.Z  Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 

16) 70.12.Z  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 

17) 70.20.Z  Wynajem nieruchomości na własny rachunek 

18) 71.40.Z  Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego 

19) 72.10.Z  Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego 

20) 72.20.Z  Działalność w zakresie oprogramowania 

21) 72.30.Z  Przetwarzanie danych 

22) 72.40.Z  Działalność związana z bazami danych 

23) 73.10.F  Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji 

24) 73.10.G  Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych 

25) 73.10.H  Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 

technicznych 

26) 73.20.A  Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych 

27) 73.20.B  Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk prawnych 

28) 73.20.E  Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie bibliotekarstwa i informacji naukowo- 

technicznej 

29) 73.20.H  Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki 

30) 73.20.I  Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i 

społecznych 

31) 74.12.Z  Działalność rachunkowo-księgowa 

32) 74.13.Z  Badanie rynku i opinii publicznej 
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33) 74.14.A  Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

34) 74.40.Z  Reklama 

35) 74.50.A  Działalność związana z pośrednictwem pracy 

36) 74.81.Z  Działalność fotograficzna 

37) 74.83.Z  Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi 

38) 74.84.A  Działalność związana z organizacją targów i wystaw 

39) 74.84.B  Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana 

40) 80.42.B  Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie 

sklasyfikowane 

41) 85.14.A  Działalność paramedyczna 

42) 85.14.C  Działalność pielęgniarek i położnych 

43) 85.14 D  Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna 

44) 85.14.F  Pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, gdzie indziej nie 

sklasyfikowana 

45) 85.31.A  Opieka całkowita dla dzieci i młodzieży 

46) 85.31.B  Pozostała opieka wychowawcza i społeczna z zakwaterowaniem 

47) 85.32.C  Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

48) 85.32.D  Pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania 

49) 91.33.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie 

sklasyfikowana 

50) 92.12.Z  Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo 

51) 92.13.Z  Projekcja filmów 

52) 92.20.Z  Działalność radiowa i telewizyjna 

53) 92.31.E  Działalność galerii i salonów wystawienniczych 

54) 92.31.F  Działalność domów i ośrodków kultury 

55) 92.31.G  Artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej nie sklasyfikowana 

56) 92.32.Z  Działalność obiektów kulturalnych 

57) 92.62.Z  Pozostała działalność związana ze sportem 

58) 93.04.Z  Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej 

59) 93.05.Z  Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana 

 

§ 28 

1. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania w jego imieniu zobowiązań majątkowych 

upoważnieni są Prezes samodzielnie lub Wiceprezes i Skarbnik łącznie. 

2. Umowy zawiera i dokonuje innych czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia: 

1) wobec Prezesa Zarządu - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub inny członek Komisji Rewizyjnej 

do tego celu umocowany przez Walne Zgromadzenie Członków,  

2) wobec pozostałych członków Zarządu - Prezes Zarządu. 

 

§ 29 

Stowarzyszeniu zabrania się: 

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej 

członków, członków władz lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku 

małżeńskim 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) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków władz 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, chyba, że to przekazanie 

bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia, 

3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków władz lub pracowników 

oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to 

wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia, 

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 

członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej władz lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. 
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Rozdział IX 
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§ 30 

1. Zmianę statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia uchwala Walne Zebranie Członków większością 2/3 

głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

2. Zmiana statutu oraz 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 § 17 ust. 7 należy dołączyć projekt stosownych uchwał. 

3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie 

majątku Stowarzyszenia. 


