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S T A T U T   
S T O W A R Z Y S Z E N I A   

„INSTYTUT NIEMIEC I EUROPY PÓŁNOCNEJ” 
 

 
 

Wstęp 
 

Zgodnie z duchem polskiej reformy terytorialnej, której celem jest modernizacja i przystosowanie 
kraju do struktur europejskich, poszczególne regiony winny odgrywać rosnącą rolę w kształtowaniu 
kontaktów międzynarodowych i przyczyniania się do realizacji idei europejskiej. 

 Szczecinowi, stolicy województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą Euroregionu Pomerania,  
Uniwersytetem Szczecińskim, Wyższą Szkołą Administracji Publicznej, Książnicą Pomorską, Zamkiem 
Książąt Pomorskich winna przypaść szczególna rola w realizacji tych celów. Szczecin jest miastem 
najbardziej wysuniętym w Polsce na zachód, z ogromną ilością powiązań międzynarodowych w 
szczególności ze stolicą Niemiec Berlinem, krajami związkowymi Brandenburgia i Meklemburgia-Pomorze 
Przednie oraz licznymi związkami z Danią, Szwecją i Norwegią. Zmiany demokratyczne roku 1989 oraz 
związane z tym zmiany ładu międzynarodowego umożliwiają uczynienie ze Szczecina ważnego centrum 
międzynarodowej wymiany myśli i intensywnego dialogu polsko-niemieckiego i państw Europy północnej. 
Dlatego Stowarzyszenie „Instytut Niemiec i Europy Północnej” obiera swoją siedzibę w tym mieście. 

 
 

Rozdział I 
 

§ 1 
 
1. Stowarzyszenie Instytut Niemiec i Europy Północnej zwane dalej „Stowarzyszeniem”, ma osobowość 

prawną. 
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 
 

§ 2 
 
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Polski, a siedzibą władz - Szczecin. 
 

§ 3 
 
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw 
może zatrudniać pracowników. 
 

§ 4 
 
Stowarzyszenie może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych. 
 

§ 5 
 
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub 

podobnym profilu działania. 
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne 

Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 członków zwyczajnych biorących 
udział w Walnym Zebraniu Członków. 
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Rozdział II 
Cele 

 
 

§ 6 
 
1. Celem podstawowym Stowarzyszenia jest działalność przyczyniająca się do harmonijnego i 

pokojowego współżycia narodów w Europie i w świecie. 
2. Stowarzyszenie przyczyniać się ma do: 

1) rozwoju wiedzy specjalistycznej  o Niemczech współczesnych i Europie Północnej Danii, Szwecji i 
Norwegii oraz do rozwoju stosunków Polski z tymi krajami w kontekście procesów integracji 
europejskiej;  
2) rozwoju wiedzy na temat problematyki bezpieczeństwa, miejsca Polski, Niemiec i Europy Północne j 
w systemie bezpieczeństwa, roli współpracy euroatlantyckiej; 
3) kształcenia obywatelskiego i politycznego w zakresie polityki międzynarodowej, integracji 
europejskiej i stosunków Polski z jej sąsiadami; poprzez organizowanie konferencji i dyskusji 
publicznych, otwarte wykłady dla  grup zawodowych takich jak nauczyciele, urzędnicy itd.; 
4) debat publicznych dotyczących integracji europejskiej i stosunków Polski z jej sąsiadami w 
szczególności z Niemcami i Europą Północną poprzez współpracę z radiem, telewizją i prasą; 
5) rozwoju dobrosąsiedzkich kontaktów na pograniczu polsko-niemieckim oraz do poszerzenia wiedzy 
na temat tej współpracy na terenie całej Polski; 
6) postępu procesów integracji europejskiej; 
7) zrozumienia roli narodów i religii oraz mniejszości narodowych i religijnych w procesach integracji 
europejskiej. 

3. Działalność Stowarzyszenia jest w szczególny sposób ukierunkowana na obszar Pomorza 
Zachodniego i jego stolicę Szczecin. Stowarzyszenie chce swoją działalnością pomóc obywatelom 
Pomorza Zachodniego rozwinąć regionalną tożsamość, będącą częścią tożsamości polskiej i 
europejskiej. Stowarzyszenie, poprzez swoją działalność, promuje szczególnie: 
1) projekty służące gospodarczej, naukowej i kulturalnej integracji Pomorza Zachodniego 

 z Unią Europejską; 
2) wszechstronną edukację obywateli Pomorza Zachodniego w odniesieniu do ich roli jako obywateli 

zjednoczonej Europy; 
3) wiedzę o historii, współczesności i przyszłości europejskich sąsiadów Polski ze szczególnym 

uwzględnieniem stosunków polsko-niemieckich; 
4) działalność kulturalną wśród Polaków i przedstawicieli innych europejskich narodowości 

i regionów;  
5) międzynarodową współpracę szkół, gmin Pomorza Zachodniego, np. w ramach partnerstwa 

miast, szkół czy regionów; 
 

§ 7 
 
Aby osiągnąć zawarte w § 6 cele Stowarzyszenie organizuje i podejmuje: 

1) studia i  badania  naukowe; 
2) specjalistyczne konferencje i seminaria; 
3) współpracę z wyższymi uczelniami i innymi placówkami naukowo-badawczymi; 
4) kursy i szkolenia; 
5) otwarte prelekcje  i spotkania publiczne; 
6) audycje telewizyjne, radiowe oraz realizację filmów oświatowych i dokumentalnych; 
7) działalność wydawniczą; 
8) organizowanie wystaw informacyjnych i artystycznych; 
9) doradztwo dla instytucji samorządowych, gospodarczych i kulturalnych.  
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§ 8 
 
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych 

 w odrębnych przepisach. 
2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być 

przeznaczony do podziału między jego członków. 
 
 

Rozdział III 
Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 
§ 9 

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

§ 10 
 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1) członków zwyczajnych; 
2) członków wspierających; 
3) członków honorowych. 

 
§ 11 

 
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych 

i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca cele Stowarzyszenia. 
2. Do Stowarzyszenia wstępować mogą cudzoziemcy, w tym również nie mający miejsca zamieszkania 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. 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. 
4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei 

Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia. 
5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej 

deklaracji, popartej przez co najmniej dwóch członków założycieli Stowarzyszenia. 
6. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków na wniosek 

Zarządu. 
 

§ 12 
 
1. Członek zwyczajny ma prawo do: 

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia; 
2) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, etc. organizowanych przez 

władze Stowarzyszenia; 
3) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia; 
4) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia; 
5) noszenia odznaki organizacyjnej; 
6) zaskarżania, do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z 

listy członków lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu ze Stowarzyszenia. 
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do: 

1) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia; 
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia; 
3) przestrzegania etyki życia publicznego; 
4) regularnego opłacania składek członkowskich.  

 



Statut Stowarzyszenia „Instytut Niemiec i Europy Północnej”                                                                      str. 4 

 

§ 13 
 
1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, ma prawa 

określone w § 12 ust. 1 pkt. 2-6. 
2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych 

władzach Stowarzyszenia. 
3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń 

oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. 
4. Członkowie honorowi zwolnieni są z wnoszenia składek członkowskich. 
 

§ 14 
 
1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje wskutek: 

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po 
uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań wobec Stowarzyszenia; 

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną; 
3) wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, w 

przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia statutu, uchwał i regulaminów Stowarzyszenia oraz 
zasad życia publicznego; 

4) prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci 
pozbawienia praw publicznych; 

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt.1, 2, 4 Zarząd, podejmuje uchwałę o skreśleniu z listy członków, 
a w przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 Sąd Koleżeński wydaje orzeczenie o wykluczeniu. 

3. Organy określone w ust. 2 zobowiązane są do pisemnego zawiadomienia członka o skreśleniu lub 
wykluczeniu, z podaniem uzasadnienia takiego rozstrzygnięcia oraz z pouczeniem o prawie 
wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej 
uchwały lub orzeczenia. 

 
 

Rozdział IV 
Struktura Organizacyjna 

 
§ 15 

 
1. Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków; 
2) Zarząd; 
3) Komisja Rewizyjna; 
4) Sąd Koleżeński. 

 
§ 16 

 
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia pochodzących z wyboru trwa 4 lata, a ich wybór odbywa 

się w głosowaniu tajnym, zwyczajną większością głosów. Wybór władz następuje z nieograniczonej 
liczby kandydatów. 

2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmuje się w głosowaniu 
jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych 
członków (quorum) z zastrzeżeniem  § 18 ust. 4 pkt 2. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. 

3. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na zebraniu Zarządu, bądź w drodze indywidualnego 
korespondencyjnego zbierania głosów przez prezesa. 
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§ 17 
 
1. Z dniem śmierci członka władz wybieralnych jego mandat wygasa. 
2. W przypadku skreślenia lub wykluczenia ze Stowarzyszenia mandat członka władz Stowarzyszenia 

wygasa z dniem podjęcia uchwały walnego zgromadzenia podtrzymującej uchwałę o skreśleniu lub 
orzeczenie o wykluczeniu członka, a w przypadku nie wniesienia odwołania, o którym mowa w § 14 
ust. 3 – po upływie 7 dni od ostatniego dnia terminu do wniesienia odwołania na uchwałę o skreśleniu 
lub orzeczenie o wykluczeniu  

3. W przypadku odwołania, wygaśnięcia mandatu lub śmierci członka wybieralnych władz 
Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie 
wyborów na nie obsadzone stanowisko. 

 
 

Walne Zebranie Członków 
 

§ 18 
 
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni; 
2) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście. 

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków listami poleconymi co najmniej na 
14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Jeżeli członek nie poinformował Zarządu 
 o zmianie adresu korespondencyjnego, zawiadomienie wysłane na dotychczasowy adres uważa się 
za skuteczne. 

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności: 
1) w pierwszym terminie - liczby członków określonej w § 16 ust. 2; 
2) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu - 

bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. 
 

§ 19 
 
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo-wyborcze w 

terminie określonym w § 16 ust. 1. 
3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 
4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz 

 i dwaj członkowie. 
5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków. 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może dobywać się w każdym czasie, w szczególnie 
uzasadnionych wypadkach. 

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 
1) z własnej inicjatywy; 
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej; 
3) na umotywowane żądanie co najmniej 10 członków zwyczajnych. 

7. W przypadkach określonych w ust. 7 pkt. 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być 
zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku Zarządowi. 

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało 
zwołane. 
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§ 20 
 
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy: 

1) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia; 
2) uchwalenie Statutu i jego zmian; 
3) uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia; 
4) uchwalenie budżetu; 
5) wybór i odwoływanie prezes, członków zarządu, komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego; 
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia; 
7) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego 

władze; 
8) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu 

Koleżeńskiego; 
9) podejmowanie uchwał o przynależności do innych stowarzyszeń; 
10) nadawanie godności członka honorowego; 
11) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku; 
12)  uchwalanie wysokości składek członkowskich; 
13) uchylanie uchwał wybieralnych władz Stowarzyszenia niezgodnych ze statutem i uchwałami 

Walnego Zebrania 
14) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady. 

 
Zarząd 

 
§ 21 

 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania 
Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem 
Członków. 

2. W skład zarządu wchodzi od 7 do 9 członków, w tym: prezes i dwóch wiceprezesów. Liczbę członków 
zarządu ustala Walne Zebranie w odrębnej uchwale. 

3. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Walne Zebranie Członków. 
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku. 
 

§ 22 
 
Do zakresu działania Zarządu należy: 

1) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków; 
2) określenie szczegółowych kierunków działania; 
3) wykonywanie budżetu i preliminarzy; 
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia; 
5) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego; 
6) powoływanie komisji, zespołów i określenie ich zadań; 
7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków; 
8) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej; 
9) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich; 
10) prowadzenie dokumentacji członkowskiej; 
11) wnioskowanie o nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia; 
12) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 

 
Komisja Rewizyjna 

 
§ 23 

 
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego 

działalnością. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. 
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3. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę.  
 

§ 24 
 
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia; 
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli; 
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie 

wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo zwoływania 
posiedzenia Zarządu; 

4) zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie 
ustalonym Statutem; 

5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) 
absolutorium władzom Stowarzyszenia; 

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 
 

§ 25 
 
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach 

Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. 
2. Komisji Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków. 
 

§ 26 
 
W przypadkach określonych w § 24 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie 
dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni 
od daty zgłoszenia żądania. 
 

 
 

Sąd Koleżeński 
 

§ 27 
 
1. Sąd Koleżeński jest wybierany przez Walne Zebranie Członków w liczbie określonej każdorazowo 

 w głosowaniu jawnym. 
Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie: przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. 

2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. 
 

§ 28 
 
1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej trzyosobowym. 
2. Zespołowi rozpoznającemu sprawy - przewodniczy przewodniczący Sądu lub jego zastępca. 
3. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem 

stronom prawa do obrony, a także prawa odwołania się do Walnego Zebrania Członków. 
 

§ 29 
 
Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy: 

1) rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień Statutu; 
2) rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia; 
3) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków; 
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§ 30 

 
Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne: 

1) upomnienia; 
2) nagany; 
3) zawieszenia w prawach członkowskich na czas określony, nie dłuższy niż 1 rok; 
4) wykluczenia ze Stowarzyszenia. 

 
§ 31 

 
Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walne 
Zebranie Członków. 
 

Rada Programowa 
§ 31 a 

1. Rada Programowa Stowarzyszenia składa się z co najmniej pięciu członków. 
2.  Działalność Rady Programowej ma charakter opiniujący i opiniodawczy. 
3. Członków Rady powołuje i odwołuje zarząd stowarzyszenia.  
4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami 

Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.  
5. Do zadań Rady należy w szczególności: 

1. Proponowanie w porozumieniu z Zarządem głównych kierunków działalności 
stowarzyszenia. 

2. Merytoryczna pomoc w realizacji programu działań stowarzyszenia.  
3. Przedstawienie programowej uchwały kierunkowej dla walnego zgromadzenia członków 

Stowarzyszenia. 
§ b 

1. Rada programowa zbiera się co najmniej raz w roku.  
2. Rada programowa podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej 

liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada Stowarzyszenia sprawując swe funkcje może 
korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.  

3. Tryb działania Rady Programowej określa uchwalony przez nią Regulamin.  
 
 

Rozdział V 
Majątek i fundusze 

 
§ 32 

 
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

 
§ 33 

 
1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są: 

1) składki członkowskie; 
2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu 

Stowarzyszenia; 
3) dotacje; 
4) darowizny, zapisy i spadki; 
5) wpływy z działalności statutowej. 

2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na 
koncie Stowarzyszenia. 
Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na 
to konto. 



Statut Stowarzyszenia „Instytut Niemiec i Europy Północnej”                                                                      str. 9 

 

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

 
§ 34 

 
1. Prezes lub z jego upoważnienia wiceprezes mogą bez uprzedniej uchwały prowadzić jednoosobowo 

sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Stowarzyszenia oraz reprezentują 
Stowarzyszenie na zewnątrz. Do prowadzenia spraw przekraczających zwykły zarząd potrzebna jest 
uchwała Zarządu. 

2. Oświadczenia woli w imieniu stowarzyszenia składa łącznie dwóch członków Zarządu, w tym prezes 
lub wiceprezes. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych powinny być składane na piśmie. 

 
 

Rozdział VI 
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 
§ 35 

 
1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez 

Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów - 2/3, przy obecności co 
najmniej połowy uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem paragrafu 18 ust.4. pkt. 2. 

2. Uchwalanie Statutu lub jego zmiana 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 § 18 ust. 3, należy załączyć projekt stosownych uchwał. 

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób 
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w Statucie, 
mają zastosowanie odpowiednie przepisy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach  
(Dz. U. z 1989 roku, nr 20, poz. 104, z późn. zm.) 

 


