Tekst jednolity stan na dzień 25-09-2020r.
STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA OPIEKI PALIATYWNEJ ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Odział
w Wałbrzychu i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem i jest
dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
2. Nazwą skróconą jest PTOP O/Wałbrzych.
§2
1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Wałbrzych.
§3
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności na
podstawie:
1) Ustawy z dnia 07-04-1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. 2017.210.);
2) Ustawy z dnia 24-04-2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tj. Dz.U. 2016.1817 ze zm.);
3) Ustawy z dnia 15-04-2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2016.1638 ze zm.)
3. Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Starosta Wałbrzyski.
§4
1. Stowarzyszenie jest powołane na czas nieokreślony.
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych federacji, związków
i stowarzyszeń o tym samym charakterze działalności.
§5
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci z napisem ,,Polskie Towarzystwo Opieki
Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu”, a poszczególne organy z napisem oznaczającym
ich nazwę.
§6
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na aktywności i pracy społecznej swych
członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.

ROZDZIAŁ II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§7
1. Celem stowarzyszenia jest realizacja zadań publicznych w zakresie:
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1) Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2016r. poz. 1638);
2) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
3) działalności charytatywnej,
4) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
5) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
6) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
7) promocji i organizacji wolontariatu;
8) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub
finansowo organizuje pozarządowe w zakresie działalności statutowej
stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego

1.

2.

3.
4.

§8
Stowarzyszenie prowadzi działalność leczniczą w zakresie opieki hospicyjnej
oraz medycyny paliatywnej i udziela świadczeń zdrowotnych polegających na
sprawowaniu wszechstronnej opieki zdrowotnej, psychologicznej i społecznej nad
pacjentem znajdującym się w stanie terminalnym oraz opieki nad rodzinami tych
pacjentów,
a w przypadku świadczeń udzielanych wyłącznie w warunkach
domowych polegających również na udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych i
opiekuńczych.
Działalność lecznicza, o której mowa w ust. 1 jest realizowana przez prowadzoną
przez Stowarzyszenie Poradnię Opieki Hospicyjno-Paliatywną, w skład której
wchodzą: Hospicjum stacjonarne, Hospicjum domowe, Poradnia medycyny
paliatywnej.
Stowarzyszenie jest podmiotem leczniczym w zakresie działalności leczniczej,
o której mowa w ust. 1.
Celem prowadzenia działalności leczniczej przez Stowarzyszenie nie jest osiąganie
zysku.

§9
1. Realizacja celów Stowarzyszenia, o których mowa w § 7 ust. 1 następuje poprzez:
1) opiekę hospicyjną nad chorym w terminalnej fazie choroby, pomoc rodzinie
chorego w trakcie choroby i w okresie osierocenia;
2) organizowanie i finansowanie operacji, zabiegów medycznych i rehabilitacji
chorym
i potrzebującym;
3) organizację imprez, bali i zbiórek charytatywnych;
4) promowanie filozofii i podstaw opieki zdrowotnej poprzez wdrażanie
różnorodnych form tej opieki;
5) szkolenie zespołów sprawujących opiekę zdrowotną w tym paliatywną, inne
formy kształcenia dorosłych i dzieci, edukacja chorych i ich rodzin;
6) organizowanie innych form opieki zdrowotnej, między innymi zakładów
opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy, warsztatów i innych;
7) organizowanie opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, dorosłymi i
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dziećmi w trudnej sytuacji życiowej;
8) popieranie innych działań mających na celu zapewnienie chorym opieki
sprawowanej przez przeszkolone zespoły;
9) zapewnienie pomocy społecznej, duchowej i psychologicznej chorym i ich
rodzinom;
10) prowadzenie badań naukowych;
11) organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach, kursach, itp. w spotkaniach
naukowych
i szkoleniach w kraju i za granicą związanych z celami Stowarzyszenia;
12) działalność wydawniczą, gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów
szkoleniowych ·i literatury naukowej związanych z celami Stowarzyszenia;
13) pomoc w urzeczywistnieniu poprawy warunków życia chorych i ich rodzin,
niepełnosprawnych, osób starszych, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym oraz marginalizacją;
14) poszukiwanie w kraju i poza granicami fundatorów aparatury i sprzętu
medycznego na cele statutowe Stowarzyszenia;
15) udostępnianie placówkom lecznictwa i opieki medycznej oraz chorym sprzętu,
leków ·i wyposażenia medycznego;
16) działania na rzecz integracji osób chorych, starszych, młodzieży i dzieci;
17) promocję, nabór i szkolenie wolontariuszy;
18) profilaktykę zdrowotną;
19) budowę, przebudowę i modernizację nieruchomości, w których prowadzona ·
jest działalność statutowa.
2. Działalność dotycząca realizacji zadań publicznych, określonych w §7 Statutu jest
prowadzona na rzecz społeczności, w tym na rzecz członków Stowarzyszenia i jest
wyłączną statutową działalnością Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia – ich prawa i obowiązki
§10
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne. Osoba prawna
działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
1a) Osoby fizyczne działają w Stowarzyszeniu wyłącznie osobiście.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych;
2) członków nadzwyczajnych zwanych również członkami wspierającymi;
3) członków honorowych.
3. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
§11
1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski lub cudzoziemiec mający pełną
zdolność do czynności prawnych, a także małoletni, który ukończył 16 rok życia –
na warunkach określonych w prawie o stowarzyszeniach.
2. Członkostwo zwyczajne nabywa się na mocy uchwały Zarządu na podstawie
pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia.
3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia:
1) ma czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia;
2) ma prawo do uczestniczenia we wszystkich przedsięwzięciach i działaniach
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Stowarzyszenia, a także inicjatywach sprzyjających realizacji celów
statutowych;
3) ma prawo do korzystania ze wszystkich form edukacji prowadzonych przez
Stowarzyszenie oraz z materiałów edukacyjnych zgromadzonych przez
Stowarzyszenie.
4. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani do:
1) przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
2) czynnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia oraz propagowania jego
programu;
3) regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zjazd
Stowarzyszenia.
§12
1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia;
2) skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich
przez okres 12 miesięcy na podstawie Uchwały Zarządu;
3) śmierci członka;
4) wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu z powodu nie przestrzegania
postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę
Stowarzyszenia.
2. Osobom skreślonym z listy członków przysługuje odwołanie za pośrednictwem
Zarządu do Zjazdu, wniesione do Zarządu na co najmniej 30 dni przed terminem
Zjazdu. Uchwała Zjazdu jest ostateczna.
1.

2.
3.
4.

§13
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być polska lub zagraniczna osoba
fizyczna lub prawna, uznająca cele i zasady działania Stowarzyszenia, która chce
wspierać działalność Stowarzyszenia poprzez zadeklarowanie stałej pomocy
finansowej lub rzeczowej.
Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie
pisemnej deklaracji.
Członek wspierający z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiada
prawa określone w §11 ust. 3 jak również ma prawo brać udział, z głosem
doradczym, we wszystkich pracach Stowarzyszenia.
Członkostwo wspierające w Stowarzyszeniu wygasa z chwilą utraty osobowości
prawnej, w przypadku członka będącego osobą prawną.

§14
1. Członkiem honorowym może zostać członek zwyczajny, wspierający lub inna osoba
szczególnie zasłużona, wyróżniona tytułem ,,Honorowy Członek Polskiego
Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu”.
2. Tytuł ,,Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział
w Wałbrzychu” nadaje na wniosek Zarządu Zjazd Stowarzyszania.
3. Członek honorowy korzysta ze szczególnego poważania Stowarzyszenia,
ma wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyłączeniem czynnego i biernego prawa
wyborczego, jak również ma prawo brać udział – z głosem doradczym –
we wszystkich pracach Stowarzyszenia.
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ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
§15
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków, zwane również Zjazdem Stowarzyszenia,
2) Zarząd Stowarzyszenia,
3) Komisja Rewizyjna
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej wynosi 4 lata.
3. Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna wybierane są w głosowaniu jawnym
przez Zjazd. Na wniosek 1/3 uczestników Zjazdu wybory mogą być przeprowadzone
w głosowaniu tajnym.
4. Funkcji we władzach wymienionych w ust. 1 pkt 2 i 3 nie można łączyć.
5. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba
że co innego wynika z treści Statutu.
Walne Zebranie Członków
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

§16
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przynajmniej raz w roku.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd powiadamiając członków
o terminie, miejscu i porządku obrad na co najmniej 14 dni przed terminem Zjazdu.
Do zawiadomienia winno być dołączone sprawozdanie lub informacja, kiedy i gdzie
sprawozdanie jest wyłożone do wglądu. Zawiadomienia mogą być wysyłane
pisemnie, doręczane osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
podany przez członka do wiadomości Zarządu.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy,
na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 członków
Stowarzyszenia. Wszystkie podmioty poza Zarządem uprawnione do zwołania
Zebrania są zobowiązane do dołączenia do wniosku o jego zwołanie także porządku
obrad.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane przez Zarząd
Stowarzyszenia w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku i obradować
nad sprawami, dla których został zwołany.
Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków zatwierdza Walne Zebranie Członków.

§17
Walne Zebranie Członków jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim:
1) w pierwszym terminie, co najmniej połowa uprawnionych do głosowania;
2) w drugim terminie faktycznie obecna liczba uprawnionych
a uprawnieni do głosowania zostali prawidłowo powiadomieni, co poświadczą
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub dwaj członkowie Zarządu (w tym Prezes).
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§18
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1)uchwalenie programów działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
2) przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji
Rewizyjnej za rok rozliczeniowy,
3) wybór i odwołanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
4) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej za rok
rozliczeniowy,
5) ustalenie wysokości składek członkowskich i zasad ich uiszczania,
6) nadawanie tytułu członka honorowego na wniosek Zarządu,
7) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia oraz zmian w Statucie,
8) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
9) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości,
10) podejmowanie uchwał w innych sprawach nie zastrzeżonych w Statucie
do kompetencji innego organu.
2. Nieudzielanie Zarządowi absolutorium jest równoznaczne ze złożeniem
wniosku o odwołanie Zarządu.
3. Wniosek o odwołanie Zarządu, wniosek o odwołanie Komisji Rewizyjnej,
Walne Zebranie Członków rozpoznaje na tym samym posiedzeniu, na którym
został zgłoszony.
4. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni Stowarzyszenia
2) z głosem doradczym – członkowie honorowi oraz członkowie wspierający
3) goście zaproszeni przez Zarząd Stowarzyszenia
Zarząd Stowarzyszenia
1.
2.

3.
4.

str. 6

§19
Zarząd Stowarzyszenia liczy od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie
Członków.
Na pierwszym posiedzeniu, po wyborze członkowie Zarządu wybierają spośród
siebie Prezesa, Wiceprezesa. Pierwsze posiedzenie Zarządu nowej kadencji zwołuje
prezes Zarządu poprzedniej kadencji, w terminie 2 tygodni od dnia wyboru, a gdy
uchybia swojemu obowiązkowi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądowym
za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanie
go na zewnątrz,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków oraz składanie
mu sprawozdań ze swojej działalności,
3) uchwalanie planów działalności oraz budżetu Stowarzyszenia,
4) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia i podejmowanie uchwał
o ich skreśleniu,
5) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
6) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz udzielenie pełnomocnictw
do zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia
7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków na zasadach określonych
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w Statucie,
8) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o nadanie tytułu członka
Honorowego,
9) powoływanie sekcji i zespołów do poszczególnych prac i zagadnień,
10) pełnienie funkcji kierownika podmiotu leczniczego,
11) kierowanie działalnością leczniczą Stowarzyszenia.
5. Decyzje w sprawie zbywania i obciążanie nieruchomości stanowiących własność
Stowarzyszenia podejmuje Zarząd po uzyskaniu zgony Walnego Zebrania
Członków.
6. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli
we wszystkich sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie i podpis
Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa i innego członka Zarządu.

1.
2.
3.

4.

§20
Zarząd Stowarzyszenia odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż
dwa razy w kwartale. Posiedzenia zwołuje Prezes, a w razie jego nieobecności
upoważniony przez Prezesa członek Zarządu.
Ustalenia z posiedzeń Zarządu podejmowane są w formie uchwał.
Uchwały Zarządu są ważne jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa
plus jeden członek Zarządu, z zastrzeżeniem, że wszyscy członkowie Zarządu
zostali powiadomieni. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów,
przy równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie
Komisji Rewizyjnej oraz inne zaproszone osoby.
Komisja Rewizyjna

1.
2.
3.

4.

5.
6.
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§21
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie
Członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą pełnić żadnych funkcji w innych władzach Stowarzyszenia,
2) nie mogą pozostawać z członkami władz Stowarzyszenia w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
3) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy
umyślnej.
Walne Zebranie Członków może przyznać członkom Komisji Rewizyjnej z tytułu
pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie
wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 03-03-2000r. o wynagrodzeniu
osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26,poz. 306 z późn.
zm.).
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z
głosem doradczym.
Do zadań Komisji rewizyjnej należy:
1) badanie gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
2) kontrola całokształtu działalności Zarządu raz na pół roku,
3) przedstawienie Zarządowi uwag i wniosków w sprawie działalności
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Stowarzyszenia oraz wydawanie zleceń pokontrolnych do realizacji
w przypadku stwierdzenia naruszeń w zakresie działalności statutowej,
finansowej czy gospodarczej,
4) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków ze swojej działalności
oraz zgłaszanie wniosków w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,
5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez
Zarząd, w trybie i terminie określonym przez Statut.
7. Ustalenia z posiedzeń Komisji Rewizyjnej podejmowane są w formie uchwał.
Uchwały są ważne jeżeli zostały podjęte przez Komisję Rewizyjną w pełnym składzie
zwykłą większością głosów.
8. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia działa według uchwalonego przez nią
regulaminu.
9. W wypadkach wymagających wiadomości specjalnych Komisja Rewizyjna może
skorzystać z opinii specjalisty z danej dziedziny, w tym z opinii biegłego rewidenta”
ROZDZIAŁ V
Działalność gospodarcza
§22
1. Z zachowaniem obowiązujących przepisów Stowarzyszenie może prowadzić
działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych i
wyłącznie, jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
2. Dochód uzyskany z prowadzonej działalności gospodarczej Stowarzyszenie
przeznacza na cele działalności pożytku publicznego.
3. Formy, zakres i metody prowadzenia działalności gospodarczej ustala Zarząd
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ROZDZIAŁ VI
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
1.
2.

3.
4.
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§23
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1) składki członkowskie oraz świadczenia członków wspierających,
2) wpływy z działalności statutowej,
3) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego w tym udziały i akcje,
4) dotacje,
5) darowizny, spadki i zapisy,
6) kwesty, imprezy charytatywne i inne akcje pozyskiwania funduszy,
7) granty, dotacje i subwencje ze źródeł publicznych i niepublicznych,
8) umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia,
9) inne dochody,
10) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z przepisami
prawa.
Majątek Stowarzyszenia jest przeznaczony na cele statutowe.
Okresem rozliczeniowym działalności Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

Tekst jednolity stan na dzień 25-09-2020r.
§24
1. Majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd.
2. Stowarzyszenie może nabywać nieruchomości, lecz zbycie ich jest dopuszczalne
tylko zgodnie ze Statutem. Stowarzyszenie może przejąć nieruchomości
w administrowanie (zarząd) bez zmian własnościowych.
§25

Zabronione jest:
1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie majątkiem Stowarzyszenia zobowiązań
jego członków, członków władz Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz osób,
z którymi pracownicy Stowarzyszenia 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) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków
organów Stowarzyszenia lub jego 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) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków
władz Stowarzyszenia lub jego 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) dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby
bliskie, na innych zasadach niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach
wyższych niż rynkowe.
ROZDZIAŁ VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszania
§26
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3
głosów.
§27
1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie
Członków większością 2/3 Członków Stowarzyszenia.
2. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia stanowi jednocześnie, iż Zarząd
Stowarzyszenia przekształca się w Komisję Likwidacyjną, a jego członkowie stają
się likwidatorami Stowarzyszenia i przeprowadzają jego likwidację zgodnie
z prawem o stowarzyszeniach.
4. W przypadku rozwiązania stowarzyszenia o przeznaczeniu jego majątku decyduje
Walne Zebranie Członków.
5. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy prawa
o stowarzyszeniach i inne regulujące działalność Stowarzyszenia.
Stan prawny na dzień 25-09-2020r.
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Tekst jednolity stan na dzień 25-09-2020r.
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