ELBLĄSKIE CENTRUM MEDIACJI I AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ
STATUT
ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej - zwane dalej
stowarzyszeniem - jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym
zrzeszeniem o celach nie zarobkowych, które dąży do umacniania reguł państwa
prawnego, partycypacji obywatelskiej, dialogu społecznego i upowszechniania
pokojowych metod rozwiązywania konfliktów.
§2
1. Stowarzyszenie działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o
stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 póz. 104 z późniejszymi zmianami).
2. W swoich działaniach mediacyjnych stowarzyszenie respektuje normy prawne
określone w
Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie
postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. z dnia 6 czerwca 2001
r. z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z
dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach
karnych (Dz.U. z dnia 26 czerwca 2003 r., nr 108, póz. 1020 z późniejszymi
zmianami).
§3
1. Podstawowym terenem działania stowarzyszenia jest obszar województwa
warmińsko-mazurskiego.
2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Elbląg.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej oraz poza granicami kraju.
4. Stowarzyszenie ma prawo posiadania i użytkowania pieczęci i odznak
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§4
1. Stowarzyszenie korzysta z osobowości prawnej i działa poprzez organy
ustanowione w niniejszym statucie.

2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
3. Dla realizacji swoich celów statutowych stowarzyszenie może zatrudniać
pracowników.
4. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji zadań
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
5. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego.
a) działalność odpłatną pożytku publicznego Stowarzyszenie prowadzi w zakresie:
 poradnictwa prawnego, w tym szczególnie w zakresie sporządzania dokumentacji
procesowej,
 mediacji,
 rzecznictwa interesów obywateli przed organami administracji publicznej i organami
wymiaru sprawiedliwości,
 szkoleń, kursów, prelekcji tematycznych, seminariów i konferencji
b) działalność nieodpłatną pożytku publicznego Stowarzyszenie prowadzi w zakresie:
 działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego, w tym przeciwdziałania przemocy,
pokojowego rozwiązywania konfliktów, zapobiegania i zwalczania patologii i
demoralizacji w środowisku lokalnym,
 przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, marginalizacji, dyskryminacji i kryzysom,
 aktywizacji grup obywateli, rodzin oraz na działań na rzecz wyrównywania szans,
dialogu społecznego, poprawy warunków i jakości życia, ochrony zdrowia,
 ochrony praw człowieka i obywatela
§5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych
organizacji o podobnych celach i elementach programu działania.
§6
1. Dla realizacji swoich celów i programu określonych w § 7 i § 8
niniejszego statutu Stowarzyszenie może - drogą uchwały Zarządu - powoływać
wyodrębnione jednostki wewnętrzne - zwane dalej jednostkami stowarzyszenia w tym jednostki powołane dla prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Jednostki stowarzyszenia za zgodą Zarządu mogą występować o uzyskanie
osobowości prawnej.
3. Funkcję nadzorczą nad działalnością jednostek stowarzyszenia pełni Zarząd
stowarzyszenia. Dodatkowo do kontroli co najmniej 1 raz w roku upoważniona
jest komisja rewizyjna stowarzyszenia, która przedstawia Zarządowi wyniki
swoich kontroli.
4. Funkcję odwoławczą od decyzji Zarządu stowarzyszenia wypełnia Walne
Zebranie Członków, zgodnie z regułami zawartymi w § 15. pkt 2, 3 i 4
niniejszego statutu.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA
§7
Cele Stowarzyszenia to:
a) aktywizacja grup obywateli rodzin oraz osób - na rzecz: partycypacji
obywatelskiej, samorządności, dialogu społecznego, wyrównywania szans,

poprawy warunków i jakości życia, ochrony zdrowia,
b) upowszechnianie swobód obywatelskich, postaw tolerancji, jak również
reguł integracji grup mniejszościowych, m.in. osób niepełnosprawnych,
mniejszości narodowych, grup etnicznych, uchodźców - w oparciu o
międzynarodowe i krajowe standardy ochrony praw człowieka,
c) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, marginalizacji, dyskryminacji i
kryzysom,
d) działanie na rzecz bezpieczeństwa publicznego, w tym:
- przeciwdziałania przemocy,
- pokojowego rozwiązywania konfliktów,
- zapobiegania i zwalczania patologii i demoralizacji w środowisku lokalnym
oraz w grupach zagrożonych tymi zjawiskami,
e) działanie na rzecz integracji europejskiej, wymiany kulturowej oraz
współpracy między społeczeństwami.
f) pomoc obywatelom w uzyskaniu świadczeń alimentacyjnych od zobowiązanych jak również
niedopuszczanie do nadużycia prawa i pogwałcenia zasad współżycia społecznego zarówno
przez zobowiązanych do świadczeń alimentacyjnych jak i uprawnionych do ich otrzymywania.
Powyższe cele będą realizowane poprzez wytaczanie powództw na rzecz obywateli w sprawach o
roszczenia alimentacyjne, jak również przystępowanie w sprawach o roszczenia alimentacyjne do
postępowań w każdym ich stadium,
g) ochrona praw konsumentów przed nieuczciwymi praktykami stosowanymi przez
przedsiębiorców stosujących w umowach z konsumentami niedozwolone klauzule umowne,
określonych w przepisach kodeksu cywilnego, oraz bezpodstawnie nieuznających reklamacji
konsumenckich poprzez wytaczanie powództw na rzecz obywateli w sprawach o ochronę praw
konsumentów, jak również przystępowanie w sprawach o ochronę praw konsumentów do
postępowań w każdym ich stadium,
h) Pomoc osobom zainteresowanym w sprawach z zakresu ochrony środowiska oraz wstępowanie
za zgodą powoda do postępowań w sprawach z tego zakresu
i) Pomoc i współpraca z zainteresowanymi osobami odnośnie stosunków w zakresie wynalazków,
wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i
topografii układów scalonych poprzez przystępowanie do postępowań z zakresu ochrony
własności przemysłowej w każdym ich stadium za zgodą powoda,
j) Pomoc obywatelom w sprawach w których naruszono zasadę równości oraz niedyskryminacji
wymienioną w konstytucji bezpodstawnym bezpośrednim lub pośrednim zróżnicowaniem praw i
obowiązków , poprzez wytaczanie powództw na rzecz obywateli na ich rzecz jak również
przystępowanie do tych postępowań na każdym ich etapie za zgodą powoda. szczególności
poprzez reprezentowanie stron oraz bieżące doradztwo prawne.
k) Pomoc obywatelom – ofiarom przestępstw, ich rodzinom jak również spadkobiercom ofiar w
dochodzeniu naprawienia szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym które stanowi
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego w postępowaniu karnym, jak również krzywd
moralnych poprzez wytaczanie powództw za zgodą obywateli w tych sprawach oraz
przystępowanie za zgodą powoda do tych postępowań,
l) Pomoc obywatelom – pracownikom w sprawach z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń
społecznych poprzez powodowanie wszczęcia postępowań na rzecz pracowników oraz
ubezpieczonych,
ł) Pomoc w sprawach wynikających z umowy najmu lokalu mieszkalnego, przeznaczonego do
zaspokajania osobistych potrzeb mieszkaniowych najemcy i osób bliskich, gdy wynajmującym
jest przedsiębiorca ;prowadzący działalność w zakresie najmu lokali,
m) Pomoc i reprezentowanie stron postępowania administracyjnego w sprawach o takim
charakterze w szczególności poprzez reprezentowanie stron oraz bieżące doradztwo prawne.

§8
1. Program stowarzyszenia w szczególności obejmuje:
a) w obszarze aktywizacji obywateli:
- promowanie i tworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i
wolontariatu; upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy w tym zakresie,
popularyzowanie istniejących rozwiązań prawnych,
- sprzyjanie integracji społeczności lokalnych, w tym środowisk
niepełnosprawnych, wobec problemów społecznych,
- reprezentowanie wobec władz samorządu i administracji publicznej grup
najsłabszych i zagrożonych wykluczeniem - tworzenie warunków dla
wypowiadania się przez te grupy w ważnych dla nich sprawach i problemach,
- inicjowanie, tworzenie i wspieranie systemów samopomocy grupowej (grup
wsparcia) i indywidualnej w myśl idei solidaryzmu społecznego, jak również
innych form pomocy dla rodzin, dzieci i młodzieży, osób samotnych,
niepełnosprawnych, itp.,
- współpraca z podmiotami działającymi na rzecz obywateli i poprawy jakości
życia,
- profilaktyka zdrowia wśród dzieci i młodzieży, osób w podeszłym wieku,
osób niedołężnych, ubogich i bezrobotnych, przewlekle chorych,
niepełnosprawnych,
- pomoc ofiarom wypadków drogowych.
b) w obszarze upowszechniania swobód obywatelskich:
- organizowanie kampanii społecznych i programów szkoleniowych w zakresie
problematyki prawnej, samorządności, administracji, aktywności
obywatelskiej, przeciwdziałania nietolerancji, rozwiązywania konfliktów (w
tym poprzez mediację),
- oferowanie poradnictwa obywatelskiego, pomocy prawnej, psychologicznej i
pedagogicznej, mediacji oraz innych metod pokojowego rozstrzygania sporów i
przełamywania kryzysów,
- tworzenie wyspecjalizowanych zespołów i komisji tworzących lub
wspomagających realizację strategii oraz programów rozwiązywania problemów
społecznych,
c) w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu:
- gromadzenie środków finansowych i zasobów rzeczowych m.in. poprzez: akcje
charytatywne, zbiórki publiczne, wsparcie funduszy celowych, sponsorów
prywatnych, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, a także w wyniku
prowadzonej statutowej działalności odpłatnej i działalności gospodarczej,
- realizowanie zadań w obszarze pomocy społecznej - m.in. poprzez
działalność charytatywną i humanitarną - organizowanie wsparcia moralnego i
materialnego dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
lub w kryzysie, świadczenie usług domowych, itp.,
- promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych zwolnieniem
z pracy lub pozostających bez pracy - stwarzanie im możliwości:
przekwalifikowania zawodowego (w tym wielozawodowość), nauki języków obcych,
podejmowania działalności na własny rachunek,
- tworzenie mechanizmów do readaptacji społecznej osób zagrożonych,
uzależnionych, niepełnosprawnych, a w szczególności dzieci i młodzieży,
d) w obszarze bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania patologii
- pomoc osobom i rodzinom dotkniętym - m.in. alkoholizmem, narkomanią,
uzależnieniami od środków odurzających, zagrożonym patologią społeczną,
dotkniętym przemocą, maltretowanym,

- organizowanie, wspieranie i popularyzowanie: rekreacji i wypoczynku,
aktywności kulturalnej i krajoznawczej dzieci, młodzieży oraz osób starszych
i niepełnosprawnych, integracyjnych wczasów rodzinnych,
- organizowanie i prowadzenie lokalnych (w tym osiedlowych i podwórkowych)
placówek, świetlic terapeutycznych, ognisk i klubów sportowych, ośrodków
mediacyjnych, warsztatów terapeutycznych,
e) w obszarze integracji europejskiej,
- podejmowania wszelkich działań edukacyjnych na rzecz integracji
europejskiej,
- nawiązywanie kontaktów i podejmowanie współpracy pomiędzy partnerami
(organizacjami i grupami obywateli) z różnych krajów - realizacja wspólnych
projektów, konferencji, seminariów, programów staży i wymian.
2. Stowarzyszenie może realizować również inne zadania i programy, jak
również tworzyć (według uregulowań określonych w § 6 niniejszego statutu) i
wspierać struktury organizacyjne służące realizacji jego celów.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§9
l. Członkami stowarzyszenia są:
a) pełnoletni obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność
do czynności prawnych i nie pozbawieni praw publicznych,
b) małoletni za zgodą przedstawicieli ustawowych z zastrzeżeniem postanowień
art. 3 ust. 2 i 3 ustawy prawo o stowarzyszeniach.
2. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.
3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.
§ 10
Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających.
§ 11
Do obowiązków członka zwyczajnego stowarzyszenia należą:
a) czynny udział w pracach stowarzyszenia,
b) wspieranie działalności stowarzyszenia, w tym udzielanie pomocy organom
stowarzyszenia w realizacji celów statutowych,
c) regularne opłacanie składek członkowskich,
d) wykonywanie postanowień niniejszego statutu oraz uchwał organów
stowarzyszenia.
§ 12
O przyjęciu kandydata w poczet członków zwyczajnych stowarzyszenia
decyduje zwykłą większością głosów w drodze uchwały zarząd stowarzyszenia.
§ 13
Członek zwyczajny ma prawo:
a) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do organów
stowarzyszenia,
b) zgłaszania wniosków dotyczących działalności statutowej stowarzyszenia,

c) korzystania z pomocy i wsparcia stowarzyszenia w ramach jego działalności
statutowej,
d) uzyskiwania informacji o działalności stowarzyszenia, w tym wglądu do
jego dokumentacji,
e) korzystania z zaplecza lokalowego i organizacyjnego stowarzyszenia według
zasad określonych przez Walne Zebranie Członków.
§ 14
1. Członek wspierający ma prawo:
a) uczestniczyć z głosem doradczym w zebraniach i pracach stowarzyszenia,
b) wnosić wsparcie finansowe, rzeczowe, organizacyjne - w formie i na
zasadach uzgodnionych z Zarządem stowarzyszenia.
2. Członek wspierający będący osobą prawną działa poprzez swoich
przedstawicieli.
3. W poczet członków wspierających przyjmuje Zarząd stowarzyszenia, który
podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę przyjętą zwykłą większością głosów.
§ 15
1. Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje w przypadku:
a) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim
uregulowaniu przez osobę wszelkich zobowiązań wobec stowarzyszenia,
b) utraty zdolności do czynności prawnych,
c) przyjęcia uchwały Zarządu o wykluczeniu z grona członków stowarzyszenia z
powodów
- nie płacenia składek członkowskich
- nieusprawiedliwionego nieuczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków przez
okres dłuższy niż 2 lata.
- nie przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz
stowarzyszenia,
- działania na szkodę stowarzyszenia.
2. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego
Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia na
piśmie.
3. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad.
4. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 16
Organy władz stowarzyszenia:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
§ 17.
Kadencja władz stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór następuje w
drodze tajnego głosowania.
§ 18

1. Walne Zebranie Członków stowarzyszenia jest najważniejszym organem władzy
stowarzyszenia.
2. O terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania Zarząd powiadamia
członków na piśmie, co najmniej 14 dni przed terminem.
3. Do kompetencji i zadań Walnego Zebrania Członków należą w szczególności:
a) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,
b) uchwalanie kierunków i programów działania stowarzyszenia,
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z
minionej kadencji,
d) podejmowanie uchwał na wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielania
absolutorium Członkom Zarządu stowarzyszenia; w przypadku nie udzielenia
absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej członkowie władz nie mogą być
wybrani na następną kadencję,
e) podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie lub rozwiązania
stowarzyszenia,
f) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
g) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie ustania członkostwa
lub uchwał podjętych w trybie nadzoru nad jednostkami wewnętrznymi
stowarzyszenia,
h) zatwierdzanie bilansów finansowych z działalności stowarzyszenia
i) podejmowanie uchwał dotyczących zbycia lub nabycia nieruchomości
j) podejmowanie uchwał w innych sprawach przedłożonych do rozpatrzenia przez
Zarząd i Komisję Rewizyjną.
4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest prawomocne przy obecności co
najmniej polowy liczby uprawnionych do głosowania członków. Uchwały Walnego
Zebrania członków zapadają zwykłą większością głosów.
5. W przypadku braku quorum, wyznacza się drugi termin obrad Walnego
Zebrania Członków nie wcześniej niż po upływie 30 minut od terminu
pierwszego. W takim przypadku uchwały podejmowane są zwykłą większością
głosów spośród obecnych na walnym Zebraniu.
§ 19
1. Walne Zebranie Członków stowarzyszenia może być:
a) Zwyczajne,
b) Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz na rok.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd z
własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej albo 15% członków
zwyczajnych stowarzyszenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w terminie jednego
miesiąca od ogłoszenia żądania.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie w sprawach, dla
których rozstrzygnięcie zostało powołane.
§ 20
W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
1. Członkowie zwyczajni.
2. Członkowie wspierający i zaproszeni goście z głosem doradczym.
§ 21
Zarząd stowarzyszenia.
1. Zarząd składa się z 5 do 7 osób: w tym prezesa

dwóch wiceprezesów, sekretarza Zarządu i
skarbnika.
2. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje do momentu wyboru i wpisu do
krajowego rejestru sądowego nowego wybranego zarządu.
3. Członkowie Zarządu pełnią funkcje społeczne.
4. Członek Zarządu nie może pełnić jednocześnie funkcji w organach nadzoru i
kontroli.
5. W Zarządzie nie mogą zasiadać osoby będące członkami rodzin lub krewnymi
osób zasiadających w organach kontroli.
§ 22
1. Do kompetencji i zadań Zarządu należy:
a) reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz,
b) uchwalanie planów działalności stowarzyszenia,
c) składanie okresowych sprawozdań i bilansów,
d) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków ze swej działalności,
e) podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania w poczet członków
stowarzyszenia na podstawie deklaracji członkowskich składania przez
kandydatów,
f) podejmowanie uchwał w sprawach ustania członkostwa,
g) sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek stowarzyszenia,
h) zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Zebrania Członków,
i) uchwalanie wysokości składek członkowskich.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się, co najmniej jeden raz w miesiącu.
§ 23
1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co
najmniej połowy liczby członków.
2. Niedopuszczalne jest łączenie funkcji w organach: zarządzającym i
nadzorczym stowarzyszenia - czyli w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.
§ 24
Komisja Rewizyjna:
1. Komisja Rewizyjna jest społecznym organem kontroli wewnętrznej
stowarzyszenia wybranym przez Walne Zebranie.
2. Komisja Rewizyjna stowarzyszenia składa się z 3-5 osób, które ze swojego
grona na pierwszym posiedzeniu wybierają przewodniczącego.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej
jednak niż jeden raz w roku.
4. Komisja działa na podstawie własnego regulaminu, który zatwierdza Zarząd
stowarzyszenia.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w zebraniach Zarządu
głosem doradczym.
6. Żaden z członków Komisji Rewizyjnej nie może być spokrewniony z żadnym
członkiem Zarządu.
§ 25
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:
a) kontrolowanie całokształtu działalności stowarzyszenia przynajmniej raz w
roku oraz ocena tej działalności,
b) przedstawianie Zarządowi stowarzyszenia uwag i wniosków wynikających z
oceny działalności statutowej i finansowej,

c) składanie sprawozdań Walnemu Walne Zebranie Członków ze swej
działalności,
d) występowanie o udzielenie absolutorium do Walnego Zebrania Członków dla
ustępującego Zarządu.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy liczby członków Komisji.
3. W przypadku ustąpienia członków Zarządu Komisji Rewizyjnej organom tym
przysługuje prawo do kooptowania brakujących członków spośród nie wybranych
na kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów.

ROZDZIAŁ V.
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 26
1. Na majątek stowarzyszenia składają się ruchomości, nieruchomości i
fundusze.
2. Fundusze stowarzyszenia powstają ze:
a) składek członkowskich,
b) dotacji, subwencji, zadań zleconych, zamówień publicznych, przetargów,
c) darowizn, spadków i funduszy celowych,
d) wpływów z działalności statutowej i gospodarczej stowarzyszenia.
3. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym stowarzyszenia jest rok
kalendarzowy.
4. Stowarzyszenie może realizować zadania zlecone przez samorząd i
administrację publiczną,
§ 27
Dla pracowników zatrudnionych przez Zarząd stowarzyszenia kierownikiem
zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy jest przewodniczący stowarzyszenia.
§ 28
1. Majątkiem stowarzyszenia zarządza i rozporządza Zarząd stowarzyszenia, a
w szczególności:
a. Podejmuje decyzje o nabywaniu i zdobywaniu składników majątkowych,
b. Majątek może być użyty wyłącznie na cele statutowe stowarzyszenia.
2. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu
stowarzyszenia wymagany jest współudział dwóch członków Zarządu tj. Prezesa
lub Wiceprezesa i sekretarza.
3. Do składania oświadczeń woli w innych sprawach upoważnione są 2 osoby;
Prezes lub Wiceprezes i Sekretarz.

ROZDZIAŁVI.
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 29
Zmiany statutu stowarzyszenia uchwala Walne Zebranie Członków większością
kwalifikowaną 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych
do głosowania.

§ 30
Uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
kwalifikowaną większością 2/3 głosów.
§ 31
W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia Walne Zebranie
Członków decyduje o przeznaczeniu majątku i powołaniu Komisji Likwidacyjnej.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE
§ 32
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednie
przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia l kwietnia 1989r.
prawo o stowarzyszeniach.
§ 33
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem wpisania do Rejestru
Sądowego stowarzyszenia.

