
STATUT
CHORZOWSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY„SERCE"

Uchwalony dnia 23-04-2009r

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

l .   Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „SERCE", zwane dalej Stowarzyszeniem działa 
na zasadach określonych :

- w ustawie z dnia 07.04.1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U.nr 
79/01 poz.855 wraz z późniejszymi zmianami)

- w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24.04.2003 
(Dz U.nr.96 z 29.05.2003 poz. 874) wraz z próżniejszymi zmianami

- w niniejszym statucie

2.   Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest organizacja pozarządową, która 
swoją działalność statutowa prowadzi na rzecz ogółu społeczności.

§2
Siedzibą Zarządu jest Miasto Chorzów, zaś terenem działalności stowarzyszenia jest 
obszar Rzeczypospolitej Polskiej .

§3

Stowarzyszenie może tworzyć koła jako terenowe jednostki organizacyjne oraz ośrodki 
specjalistyczne do realizacji celów statutowych w terenie.

§4

Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem: Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „SERCE" oraz 
odznak organizacyjnych. 

§5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych korporacji, związków 
stowarzyszeń, organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby ich  realizacji.

§6

Celami stowarzyszenia są
1. Niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji
 życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 

2. Działalność charytatywna. 
3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji.
4. Działalność na rzecz nauki, kultury, oświaty oraz wychowania dzieci i młodzieży.
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5. Krajoznawstwo, wypoczynek dzieci i młodzieży.
6. Niesienie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 

wojen w kraju i zagranicą.
7. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zatrudnienia osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy.
8. Działalność wspomagająca rozwój wspólnoty lokalnej i społeczności lokalnej.
9. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości.
10. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, praw obywatelskich także

działalność wspomagająca rozwój demokracji.
11. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami.
12. Promowanie i organizacja wolontariatu.
13. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje 

pozarządowe i inne podmioty, takie jak związki wyznaniowe, kościoły.
14. Działalność na rzecz wsparcia osób starszych, samotnych i niezaradnych życiowo.
15. Prowadzenie szkoleń dla młodzieży i dorosłych w celu readaptacji zawodowej, 

społecznej i poszerzenia kompetencji edukacyjnych oraz zawodowych.
16. Działalność propagująca zdrowy tryb życia, aktywność ruchową oraz 

wychowanie poprzez sport, adekwatnie dla każdej z grup wiekowych.
17. Podnoszenie wiedzy, umiejętności praktycznych i kwalifikacji zawodowych 

pracowników, osób współpracujących i wolontariuszy, drogą systematycznych 
szkoleń.

18. Prowadzenie działalności w zakresie ochrony zdrowia 
19. Propagowanie idei edukacji permanentnej.
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§7

l .   Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) Pozyskiwanie środków do realizacji celów statutowych, między innymi przez 

działalność gospodarczą.
b) Prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczej. 
c) Prowadzenie działalności placówek kulturalnych, oświatowych i 

wychowawczych.
d) Zakładanie i prowadzenie placówek pomocy społecznej w tym domów pomocy 

społecznej, domów dziennego pobytu, noclegowni, ochronek itp.
e) Organizowanie pobytów wypoczynkowych dla dzieci, młodzieży, osób 

samotnych.
f) Współpracę z samorządami lokalnymi w zakresie niesienia pomocy osobom jej 

potrzebującym.
g) Prowadzenie biura porad obywatelskich.
h) Prowadzenie klubów aktywizacji zawodowej i punktów konsultacyjno-

doradczych, prawnych, psychologicznych, pedagogicznych i innych.
i)Prowadzenie placówek sprawujących opiekę nad seniorami oraz osobami 

samotnymi w tym o niskim statucie materialnym, np  Kluby Seniora.
j)Prowadzenie wielosekcyjnego klubu sportowo – rekreacyjnego w tym sekcji 

uczniowskiej.
k) Organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń i warsztatów.
l)Szkolenia aktywizujące i zawodowe dla młodzieży i dorosłych (w tym osób 

bezrobotnych) w trybie kursowym dziennym i wieczorowym.
ł)Prowadzenie warsztatów rozwojowo-aktywizujących dla osób                  
niepełnosprawnych.  
m) Organizowanie sympozjów, konferencji, konwencji, kongresów, warsztatów w 

zakresie działalności statutowej.
n) Propagowanie tradycji regionalnych, dziedzictwa kulturowego i historii Górnego 

Śląska.
    o )  Rozwijanie i propagowanie demokratycznych form aktywnego uczestnictwa    
         życiu społeczeństwa   obywatelskiego.   
    p )  Prowadzenie placówek ( o statusie NZOZ ) leczniczych, rehabilitacyjnych,   
         profilaktyki prozdrowotnej oraz  opieki  terminalnej (hospicja) 
    r ) Prowadzenie placówek opiekuńczych w wyspecjalizowanych usługach dla  
         różnych grup wiekowych.
    s) Aktywizacja intelektualna osób w wieku poprodukcyjnym 

       t ) Tworzenie warunków i wspieranie rozwoju samozatrudnienia i innych form   
             działalności gospodarczej.

     u ) Tworzenie punktów opieki domowej.
  w)  Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej/ w tym kół  
       zainteresowań,świetlic, klubów i ognisk wychowawczych/ ,specjalistycznych     
        oraz prac  podwórkowych.
  x) Prowadzenie różnorodnych działań w zakresie profilaktyki uzależnień.
  y) Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

2.   Prowadzenie przez Stowarzyszenie działalności, o której mowa w ust. l może odbywać
się we współpracy z organami administracji publicznej, prowadzącymi działalność w 
sferze zadań publicznych, w zakresie odpowiadającym zadaniom statutowym 
Stowarzyszenia
3.   Współpraca o której mowa w ust.2 może polegać na przyjęciu zlecenia do realizacji 



zadań publicznych na zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa w formie:
- wykonywania powierzonych zadań publicznych przy udzielonej dotacji na finansowanie 
ich realizacji
- wykonywania takich zadań przy uzyskiwaniu wsparcia wraz z dotacją na 
dofinansowanie ich realizacji
4. Współpraca może również przyjąć formy:
- wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania 
w celu zharmonizowania tych kierunków
- konsultowania odpowiednio zakresu działania, projektu aktów normatywnych w 
dziedzinach dotyczących działalności Stowarzyszenia

§8

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego.

a).       Działalność nieodpłatna pożytku publicznego polega na :

- Działalności wspomagającej  rozwój wspólnoty lokalnej i społeczności lokalnej.
- Promowaniu i organizacji wolontariatu.
-  Działalności  wspomagającej   technicznie,  szkoleniowo  i  informacyjnie  organizacje
pozarządowe i inne podmioty, takie jak związki wyznaniowe, kościoły.
-Prowadzeniu  szkoleń  dla  młodzieży  i  dorosłych  w  celu  readaptacji  zawodowej,
społecznej i poszerzenia kompetencji edukacyjnych oraz zawodowych.
- Działalności  propagującej zdrowy tryb życia , aktywność ruchową oraz wychowanie
przez sport, adekwatnie dla każdej z grup wiekowych.
-  Podnoszeniu  wiedzy,  umiejętności  praktycznych  i  kwalifikacji  zawodowych
pracowników, osób współpracujących i wolontariuszy, drogą systematycznych szkoleń.
- Prowadzeniu działalności w zakresie opieki zdrowotnej. 
- Niesieniu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji.
- Działalności charytatywnej.
-  Promocji  zatrudnienia  i  aktywizacji  zatrudnienia  osób  pozostających  bez  pracy  i
zagrożonych zwolnieniem z pracy.
- Działalności na rzecz wsparcia osób starszych, samotnych i niezaradnych życiowo.
- Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji.
- Działalności na rzecz nauki, oświaty oraz wychowania dzieci i młodzieży.
- Organizowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży oraz krajoznawstwie.

b). Działalność odpłatna pożytku publicznego polega na : 

-Prowadzeniu  szkoleń  dla  młodzieży  i  dorosłych  w  celu  readaptacji  zawodowej,
społecznej i poszerzenia kompetencji edukacyjnych oraz zawodowych.
-  Podnoszeniu  wiedzy,  umiejętności  praktycznych  i  kwalifikacji  zawodowych
pracowników, osób współpracujących i wolontariuszy, drogą systematycznych szkoleń.
- Organizowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży oraz krajoznawstwie.
-  Promocji  zatrudnienia  i  aktywizacji  zatrudnienia  osób  pozostających  bez  pracy  i
zagrożonych zwolnieniem z pracy.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako  dodatkową w
stosunku do działalności pożytku publicznego .Nadwyżkę przychodów nad kosztami 
przeznaczona będzie na działalność pożytku publicznego. 



   ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9 

1.   Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2.   Osoba prawna może być jedynie, wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. Członków zwyczajnych
2. Członków wspierających
3. Członków honorowych

§11
l .   Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełna zdolność do 
czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
2.   Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub
rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
Członkiem wspierającym może być również cudzoziemiec lub osoba prawna mająca
siedzibę zagranicą.
3.   Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła, wybitny wkład w 
rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi do 
Stowarzyszenia.
4.   Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na 
podstawie pisemnej deklaracji.
5.   Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków na 
wniosek Zarządu.

§12

 l .   Członek zwyczajny ma prawo do:
a)   Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
b)  Uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. 

organizowanych przez władze Stowarzyszenia.
c)   Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.
d)  Korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.
e)  Noszenia odznaki organizacyjnej.
f)   Zaskarżenie do Walnego Zebrania członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o 

skreśleniu z listy członków lub orzeczenia Sądu koleżeńskiego o wykluczeniu ze 
Stowarzyszenia.

2.   Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
a)   Aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia.
b)  Przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
c)   Regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w 

Stowarzyszeniu.



§13

l .   Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego
      posiada prawa określone w § 12  pkt 1 ppk b-f
2.   Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział - z głosem doradczym w
      statutowych władzach Stowarzyszenia.

§14

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w przypadku:

1.  Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie  
     Zarządowi.
2.  Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
3.  Wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu  
     koleżeńskiego, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych,
4.  Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu Powszechnego, orzekającego 
     karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.
5.  Wykluczenia przez Zarząd za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres       
    12 miesięcy.

ROZDZIAŁ IV

Struktura organizacyjna

§15
 
Władzami Stowarzyszenia są:
 l .  Walne Zebranie Członków
2.   Zarząd
3.   Komisja Rewizyjna
4.   Sąd koleżeński

§16

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa trzy lata.

§17

l .   Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia 
2.   W Walnych Zebraniach Członków biorą udział:

a)   Z głosem stanowiącym- Członkowie zwyczajni
b)   Z głosem doradczym- Członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście
c)   O terminach, miejscu i porządku obrad zarząd powiadamia członków co   
      najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków

§18

l . Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz do roku
3. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie:
- Przewodniczący
- Zastępca
- Sekretarz



4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:
     a) Z własnej inicjatywy
     b) Na żądanie Komisji Rewizyjnej
     c) Na umotywowane żądanie co najmniej, połowy Członków Zwyczajnych
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane nie później niż w ciągu dwóch 
tygodni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku.

§ 19

1.   Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

a)   Określenie głównych kierunków, działania Stowarzyszenia                                   
b)  Uchwalanie Statutu i jego zmian

            c)   Uchwalanie budżetu
            d)  Uchwalanie Regulaminu Władz Stowarzyszenia
             e)   Wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia
             f)   Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań władz Stowarzyszenia
             g)  Ustalenie wysokości opłat wpisowych
             h)   Rozpatrywanie wniosków postulatów zgłoszonych przez członków
                  Stowarzyszenia lub jego władz                                                                              
             i)   Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu oraz
                  orzeczeń Sądu Koleżeńskiego 
             j)  Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji 
             k)  Nadawanie i pozbawianie godności Członka honorowego 
             l)  Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego   
                majątku 
            m) Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady
2.   Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają większością głosów przy obecności co 

najmniej 50 % Członków zwyczajnych w pierwszym terminie . W drugim terminie 
wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.

§20
1.Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za  
    przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe 
   co poświadczają złożonym oświadczeniem.

2.   Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami  
      Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność  
      przed Walnym Zebraniem Członków.
3.   Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Do składania oświadczeń woli i  
      podpisywania dokumentów imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie 
      dwóch Członków Zarządu, w tym Prezesa lub jego zastępcy.
4.   Zarząd składa się z czterech członków, w tym sekretarza i skarbnika.
5.   Zasady działania Zarządu ustala regulamin ustalony przez zarząd.
6.   Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy
      w roku.
7.   Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

§21

1.   Do zakresu działania Zarządu należy:

a) Realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków



b) Określenie szczególnych kierunków działania
c) Ustalenie budżetu i preliminarza
d)   Sprawowanie Zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
e)  Uchwalenie regulaminów przewidzianych w Statucie
f)   Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zdobycia majątku ruchomego i   
     nieruchomego
g)  Zwoływanie Walnego Zebrania Członków
h)  Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
i)   Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich
j)   Prowadzenie dokumentacji członkowskiej

            k)  Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie tytułu Członka honorowego
                   Stowarzyszenia

1)   Składanie sprawozdań z działalności na Walnym Zebraniu Członków
           m)  Ustalenie wysokości składek członkowskich.

2.   Zarząd może utworzyć Biuro Stowarzyszenia, zatrudnić pracowników etatowych,    
      powołać dyrektora lub dyrektorów do prowadzenia określonych spraw, udzielać 
      pełnomocnictw i tworzyć przedstawicielstwa Stowarzyszenia w innych miastach.

§22

1.   Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest powołana do sprawowania kontroli nad jego  
      działalnością.
2.   Komisja składa się z trzech członków.
3.   Komisja występuje do zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych 
      kontroli.
4.   Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w przypadku 
      równej ilości głosów decydującym jest głos przewodniczącego.
5.   Komisja rewizyjna występuje z wnioskiem w przedmiocie absolutorium na Walnym 
      Zebraniu Członków.
6.   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczeni przez niego członkowie mają      
prawo udziału ,z głosem doradczym na posiedzeniach zarządu Stowarzyszenia.
7.   Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać 
      nimi w stosunku pokrewieństwa , powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia 
      ani pozostawać we wspólnym pożyciu.
8.   Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem
      za przestępstwa  umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa 
      skarbowe,co poświadczają stosownym oświadczeniem 

9.Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje społecznie

§23

1.   Sąd Koleżeński składa się z trzech członków, nie będących członkami Zarządu ani  
      Komisji Rewizyjnej, którzy na pierwszym posiedzeniu wybieraj ą ze swego grona  
      Przewodniczącego.
2.   Orzeczenia Sądu koleżeńskiego, zapadają w pełnym składzie większością głosów.
3.   Do zakresu działania Sądu koleżeńskiego należy rozpatrywanie spraw związanych       
      z naruszeniem przez członków postanowień Statutu i rozstrzyganie sporu między  
      członkami a władzami Stowarzyszenia.
4.   Sąd koleżeński może nakładać karę organizacyjną, upomnienia, nagany, zawieszanie 

w sprawach członkowskich na okres jednego roku lub wykluczenia ze 
Stowarzyszenia.



5.   Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin 
uchwalony przez ten sąd.

§24

W razie zmniejszenia władz wymienionych w § 16 pkt 2,3,4, w czasie trwania 
kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji, dokonywanej 
przez pozostałych członków organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie 
można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V 

Majątek i fundusze

§25 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości ,ruchomości i środki pieniężne

§26

1.   Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a)  Opłaty wpisowe i składki członkowskie

  b)  Dochody z nieruchomości, ruchomości stanowiący własność lub będących 
                 użytkowaniu Stowarzyszenia

c)  Dotacje
d)  Darowizny, zapisy, spadki i ofiarność publiczna
e)   Wpływy z działalności statutowej

2.   Środki pieniężne, niezależnie od ich pochodzenia, mogą być przechowywane   
      wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
3.   Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z   
      obowiązującymi przepisami.

§27

Dla ważności oświadczycieli woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i 
obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków 
Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

§28

Zabrania się:

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w 
stosunku do jego członków , członków organów 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 jego 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.



3. Wykorzystania 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 ze statutowego celu Stowarzyszenia

4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów , w których
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz 
od ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach 
wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§29

1. Uchwalenie Statutu i jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia 
    przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy 
    obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia , Walne Zebranie Członków 
    określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia,  nieuregulowanych  
    w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach.

§30

l.   Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego 
     postanowienia Sądu Rejestrowego.


