JEDNOLITY TEKST STATUTU
WIELKOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPARCIA W ZESPOLE TURNERA
(po zmianach uchwalonych przez Walne Zebranie Członków 24.09.2010 r)
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Stowarzyszenie o nazwie Wielkopolskie Stowarzyszenie Wsparcia w Zespole
Turnera, w dalszej części statutu zwane „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym,
samorządnym, trwałym zrzeszeniem rodziców i opiekunów dzieci oraz osób
dorosłych - obarczonych skutkami zaburzenia chromosomowego, znanego pod
nazwą zespół Turnera - oraz innych osób zainteresowanych problematyką tego
zespołu.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustaw:
• Ustawa Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz.
U. z 10.4.1989 r., Nr 20, poz. 104 z późń. zm.);
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm);
• Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. Ustaw z 2010
r. Nr 28, poz. 146) oraz niniejszego statutu i innych właściwych aktów
prawnych.
3. Angielskojęzyczna wersja nazwy Stowarzyszenia brzmi: „Turner Syndrome
Support Society Poland - Poznan”.
§ 2.
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze
szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski. Na terenie całego kraju mogą być
organizowane lokalne grupy wsparcia Stowarzyszenia.
2. Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może podejmować działalność także
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych we
właściwych przepisach prawa.
§ 3.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym
lub podobnym zakresie działania.
§ 4.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.
§ 5.
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
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§ 6.
Działalność Stowarzyszenia opiera się przede wszystkim na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
§ 7.
Stowarzyszenie może używać pieczęci i znaku graficznego zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami.
ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§8
1. Celem głównym Stowarzyszenia jest doprowadzenie do stopniowego stworzenia
osobom z zespołem Turnera -w całym okresie ich życia- warunków harmonijnego
rozwoju
fizycznego
i
psychospołecznego,
chroniącego
przed
niepełnosprawnością oraz wykluczeniem społecznym i dającego im szansę
jakości życia nie różniącej się istotnie od osiąganej przez ludzi zdrowych.
W praktyce oznacza:
a) Objęcie przez system ochrony zdrowia ogółu osób z zespołem Turnera,
w ciągu całego ich życia, opartą na najnowszych standardach
wielospecjalistyczną opieką medyczną;
b) Powiązanie opieki medycznej z koniecznym wsparciem psychologicznym
i edukacyjnym oraz wzmocnieniem oparcia społecznego, w tym także
prawnego;
c) Umożliwienie zdobycia wykształcenia, zawodu i podjęcia pracy;
d) Przygotowanie do założenia rodziny i posiadania dzieci w drodze adopcji lub
wspomaganego rozrodu;
e) Pełną integrację społeczną, opartą na poczuciu własnej wartości
i umożliwiającą uczestnictwo w głównym nurcie aktywności edukacyjnej,
zawodowej i społecznej.
2. Stowarzyszenie adresuje swoje działania nie tylko do swych członków, lecz do
całego środowiska osób, których dotyczą wielorakie problemy związane z zespołem
Turnera.
§ 9.
W działaniach wiodących do urzeczywistnienia głównego celu, o którym mowa w § 8,
Stowarzyszenie:
a) Współpracuje ze strukturami władzy państwowej, samorządowej,
decydentami ochrony zdrowia, edukacji, spraw socjalnych i zatrudnienia oraz
konsultuje i prezentuje dążenia i potrzeby środowiska osób z zespołem
Turnera;
b) Realizuje zadania publiczne zawarte w art. 4. ust. 1 znowelizowanej Ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dostosowując je do
specyficznych warunków i potrzeb środowiska osób z zespołem Turnera;
c) Może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących
realizacji statutowych celów, przeznaczając cały dochód na realizację tych
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celów oraz zadań publicznych, zawartych w art. 4. ust. 1 znowelizowanej
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W szczególności Stowarzyszenie realizuje swój główny cel poprzez:
1. Współpracę z instytucjami i towarzystwami naukowymi oraz wybitnymi
profesjonalistami w zespole Turnera w celu prowadzenia badań naukowych
dotyczących zespołu Turnera i promowania najnowszej wiedzy o możliwościach
i standardach zintegrowanego leczenia, wspomagania rozwoju i funkcjonowania
osób dotkniętych zespołem Turnera – umożliwiającego pełne ich uczestnictwo
w głównym nurcie edukacyjnej, zawodowej i społecznej aktywności - działalność
nieodpłatna (PKD 72.20.Z);
2. Prowadzenie doradztwa oraz konsultowanie rodziców i opiekunów dzieci
z zespołem Turnera i dorosłych osób dotkniętych tym zespołem z odpowiednimi
specjalistami z dziedziny medycyny, psychologii, edukacji, pomocy społecznej
i prawa w celu zapewnienia efektywnej pomocy w rozwiązywaniu wielorakich
problemów zespołu Turnera: zdrowotnych, zagrożeń niepełnosprawnością,
edukacyjnych, wyboru zawodu, zatrudnienia czy społecznej integracji – działalność
nieodpłatna (PKD 86.90.E);
3. Prowadzenie -we współpracy z profesjonalistami- szkoleń, warsztatów, konferencji,
kursów, seminariów i spotkań informacyjno-edukacyjnych dla rodziców,
dorastających i dorosłych osób spośród środowiska zespołu Turnera oraz innych
osób zainteresowanych tym zespołem – działalność nieodpłatna i odpłatna (PKD
85.59.B);
4. Wydawanie literatury popularno-naukowej, broszur i ulotek informacyjnych na temat
zespołu Turnera oraz rozpowszechnianie tych publikacji wśród osób z zespołem
Turnera i w innych środowiskach decydujących o warunkach rozwoju i życia osób
z zespołem Turnera – działalność nieodpłatna i odpłatna (PKD 58.11.Z oraz
58.19.Z);
5. Promowanie we współpracy z ośrodkami nauki rozwoju młodych kadr spośród
środowiska osób z zespołem Turnera i zachęcanie ich do podejmowania
w badaniach specyficznej dla tego środowiska problematyki – działalność
nieodpłatna (PKD 85.60.Z);
6. Organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz imprez
integracyjnych czy sportowych – działalność nieodpłatna i odpłatna (PKD
79.90.C );
7. Powoływanie lokalnych grup wsparcia stanowiących organizacyjną płaszczyznę
integracji, wzajemnej pomocy, działalności informacyjno-edukacyjnej i rozwoju
aktywności członków Stowarzyszenia w realizacji jego statutowych celów
– działalność nieodpłatna i odpłatna (PKD 94.99.Z);
8. Promowanie i organizowanie wolontariatu we wspieraniu rozwoju i funkcjonowania
podopiecznych Stowarzyszenia – działalność nieodpłatna (PKD 94.99.Z)
9. Współpracę z mediami (radio, telewizja, prasa) w celu popularyzacji problematyki
zespołu Turnera, przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu oraz
kształtowania postaw życzliwości dla „inności” prezentowanej przez osoby
z zespołem Turnera – działalność nieodpłatna (PKD 94.99.Z);
10. Prowadzenie serwisu internetowego Stowarzyszenia www.turnersyndrom.org.pl
jako narzędzia wzmacniania jego funkcji integracyjnych oraz informacyjnoedukacyjnych wobec środowiska zespołu Turnera – działalność nieodpłatna (PKD
63.99.Z);
11. Podtrzymywanie więzi i służenie pomocną informacją przebywającym za granicą
Polakom -rodzicom dziewczynek z zespołem Turnera oraz kobietom z tym
zespołem – działalność nieodpłatna (PKD 94.99.Z);
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12. Nawiązywanie współpracy z zagranicznymi odpowiednikami Stowarzyszenia w celu
wymiany i wykorzystanie doświadczeń we wzbogacaniu form wsparcia udzielanego
przez Stowarzyszenie – działalność nieodpłatna (PKD 94.99.Z).
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOSTWO, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW
§ 10.
1. Członkami zwyczajnym Stowarzyszenia, posiadającymi pełnię czynnego i biernego
prawa wyborczego, mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia,
posiadają obywatelstwo polskie i pełną zdolność do czynności prawnych: rodzice
i opiekunowie dzieci dotkniętych zespołem Turnera, dorastające i dorosłe osoby
z tym zespołem oraz inne osoby zainteresowane zespołem Turnera, które złożą
Zarządowi deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia i zobowiążą się do
przestrzegania postanowień statutu.
2. Osoby niepełnoletnie w wieku 16-18 lat, posiadające ograniczoną zdolność do
czynności prawnych, mogą być członkami Stowarzyszenia i korzystać z czynnego
oraz biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie organów Stowarzyszenia
większość stanowić będą osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
§ 11.
Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd
Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.
§ 12.
1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
a) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia
Stowarzyszenia;
b) dbać o jego dobre imię;
c) zabiegać o poprawę opinii społecznej i klimatu wokół społeczności osób
obarczonych zespołem Turnera;
d) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia;
e) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień
statutu;
f) regularnie opłacać składki.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia,
w szczególności przysługuje mu prawo:
a) czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia;
b) wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania
Stowarzyszenia;
c) korzystania z lokali Stowarzyszenia;
d) posiadania legitymacji i noszenia odznaki Stowarzyszenia;
e) korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swej
działalności;
f) korzystania nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które
Stowarzyszenie stawia do dyspozycji osób z zespołem Turnera;
g) korzystania z innych możliwości, jakie tym osobom stwarza Stowarzyszenie.
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§ 13.
1. Osoby prawne i osoby fizyczne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez
złożenie Zarządowi oświadczenia woli udzielania pomocy finansowej, rzeczowej lub
merytorycznej w realizacji celów Stowarzyszenia, po czym Zarząd podejmuje w tej
kwestii stosowną uchwałę.
2. W takim samym
Stowarzyszenia.

trybie

następuje

ustanie

członkostwa

wspierającego

3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają
z Zarządem Stowarzyszenia.
4. Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego,
natomiast korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych
w § 12 ust.2 lit. b – g.
5. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązania się z zadeklarowanych
świadczeń i przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 14.
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
1. rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu.
2. wykluczenie przez Zarząd:
a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia;
b) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez 18 miesięcy;
c) za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia;
d) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia
z przyczyn określonych pod lit. a,b i c;
e) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia
sądu.
3. śmierć członka.
§ 15.
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do
Walnego Zebrania członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zebrania.
Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 16.
Władzami Stowarzyszenia są;
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.
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§ 17.
Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
§ 18.
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze
postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
§ 19.
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście
miesięcy lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3
członków, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad
wszystkich członków w sposób skuteczny co najmniej 10 dni przed terminem
rozpoczęcia obrad.
3. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim, wyznaczonym na
czas późniejszy, tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu
na liczbę uczestników.
4. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia
oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
5. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) uchwalenie programu działania Stowarzyszenia;
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania;
d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
e) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
f) uchwalanie zmian statutu;
g) podjęcie uchwały w sprawie zbywania nieruchomości i rozwiązania
Stowarzyszenia;
h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków
Stowarzyszenia;
i) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
6. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów członków.
7. Zmiana statutu, odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, zgoda na
zbywanie nieruchomości oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga większości 2/3
głosów, przy obecności w pierwszym terminie co najmniej połowy członków
Stowarzyszenia, w II drugim terminie wymóg obecności najmniej połowy
uprawnionych do głosu członków nie obowiązuje.
8. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
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§ 20.
1. Zarząd składa się z 5-7 członków wybranych przez Walne Zebranie.
2. Członek Zarządu musi spełniać wymóg niekaralności prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
3. Zarząd składa się z Prezesa, 1-2 Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika i 1-2
członków Zarządu.
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
5. Do kompetencji Zarządu należy:
a) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
d) zwoływanie Walnego Zebrania;
e) ustalanie wysokości składek członkowskich;
f) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
g) inicjowanie i wykonywanie bieżącego programu zgodnie z ustaleniami
Walnego Zebrania;
h) informowanie o treści uchwał członków Stowarzyszenia;
i) zarządzanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia;
j) składanie sprawozdań z działalności;
k) prowadzenie wszelkich spraw niezastrzeżonych dla innych organów.
§ 21.
1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli i nadzoru, odrębnym od
organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli
wewnętrznej i nadzoru, przy czym jej członkowie:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej;
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, w tym Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego i 1-3 członków, wybranych przez Walne Zebranie.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu;
b) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania;
c) kontrola przestrzegania przepisów organizacyjnych Stowarzyszenia;
d) kontrola realizacji programu przez Zarząd Stowarzyszenia;
e) kontrola działalności finansowej i majątkowej władz organizacyjnych
Stowarzyszenia;
f) Kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia.
4. Komisja Rewizyjna działa w formie uchwał.
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5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
22.
W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 16 pkt 2 i 3
w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji.
Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym
trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 23.
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią fundusze, ruchomości oraz nieruchomości.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1) składki członkowskie;
2) wpływy z innych opłat ustalonych przez Walne Zebranie;
3) wpływy z zapisów i darowizn;
4) wpływy z dotacji celowych;
5) wpływy 1% podatku dochodowego od osób fizycznych – w przypadku
uzyskania przez Stowarzyszenie statusu Organizacji Pożytku Publicznego.
6) wpływy z ofiarności publicznej;
7) odsetki z lokat bankowych.
3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Fundusze służą do prowadzenie działalności statutowej Stowarzyszenia.
5. Podstawą działalności finansowej Stowarzyszenia jest budżet uchwalony przez
Walne Zebranie Członków.
6. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
7. Stowarzyszenie nie może:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania własnym majątkiem
w stosunku do swoich członków, członków organów lub pracowników oraz
osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy
stowarzyszenia 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”;
b) przekazywać własnego majątku na rzecz swoich członków, członków swoich
organów lub swoich 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;
c) wykorzystywać własnego majątku na rzecz swoich członków, członków
organów lub swoich pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio
wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;
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d) 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.
§ 24.
Środki pieniężne Stowarzyszenia przechowywane są na jego koncie bankowym,
z wyjątkiem pogotowia kasowego, które może wynosić do 1.000 zł.
§ 25.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami,
a prace związane z księgowością powierza osobom legitymującym się odpowiednimi
kwalifikacjami.
§ 26.
Decyzje w sprawie nabywania i zbywania majątku podejmuje Zarząd, z wyjątkiem
zbywania majątku nieruchomego, gdzie kompetencje należą do Walnego Zebrania
Członków.
§ 27.
1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa:
a) w sprawach niemajątkowych oraz majątkowych, których wartość nie
przekracza 10 000 złotych dwóch członków Zarządu działających łącznie;
b) w sprawach majątkowych, których wartość przekracza 10 000 zł Zarząd
w drodze uchwały;
c) w sprawach zbycia nieruchomości Zarząd w drodze uchwały po uzyskaniu
zgody Walnego Zebrania Członków w trybie § 19, ust. 7.
2. Zarząd w drodze uchwały może ustanowić pełnomocników ogólnych lub do
dokonywania określonych czynności. Zakres pełnomocnictwa nie może być szerszy
niż uprawnienia członka Zarządu opisane w § 27, ust. 1, pkt. a).
§ 28.
Stowarzyszenie ponosi pełną odpowiedzialność za swoje zobowiązania. Szczególna
odpowiedzialność ciąży na członkach Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz likwidatorze
Stowarzyszenia:
a) Członek Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz likwidator Stowarzyszenia
odpowiada wobec Stowarzyszenia za szkodę wyrządzoną działaniem lub
zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami niniejszego
statutu, chyba że nie ponosi winy;
b) Członek Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz likwidator powinien przy
wykonywaniu swych obowiązków dołożyć staranności wynikającej
z zawodowego charakteru swej działalności;
c) Członek Zarządu i Komisji Rewizyjnej, wykonujący swoje obowiązki
społecznie, jest obowiązany dokładać przy tym należytej staranności;
d) Jeżeli szkodę, o której mowa w pkt. a), wyrządziło więcej osób, osoby te
ponoszą odpowiedzialność solidarną.
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ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 29.
1. Stowarzyszenie ulega likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków
podjętej przez co najmniej 2/3 obecnych na Walnym Zebraniu Członków,
z możliwością uwzględnienia przepisu § 19 pkt. 3. statutu.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. Likwidacji dokonuje ostatni Zarząd lub likwidatorzy powołani przez Walne Zebranie
Członków.
§ 30.
1. Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3
głosów, z możliwością uwzględnienia przepisu § 19 pkt. 3. statutu.
2. Statut niniejszy został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania w dniu 23 czerwca 2010
r.
3. Zmiany statutu i jednolity tekst zostały uchwalone przez Walne Zebranie Członków
w dniu 24 września 2010 r.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa
o stowarzyszeniach oraz inne właściwe akty prawne.

Protokólantki: Maria Stuligrosz, Katarzyna Szabelska
Przewodniczący Walnego Zebrania: Wojciech Medycki
Poznań, 24.09.2010 r.
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