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Statut Stowarzyszenia  EKOMENA 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne  

 

§ 1 

Stowarzyszenie Ekomena nazywane dalej w treści statutu Stowarzyszeniem, jest 
stowarzyszeniem  działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. – 
Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz 855 z późn. Zm.) oraz Statutu.  

§ 2 
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar powiatu ostrołęckiego wraz z miastem Ostrołęka 
oraz obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą biura Stowarzyszenia jest miasto Ostrołęka. 

§ 3 
 

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju 
na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

§ 4 
 

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony. 
2. Do prowadzenia swoich celów statutowych może zatrudniać pracowników. 
 

§ 5 
Stowarzyszenie może współpracować  z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi 
organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych 
organizacji na zasadach pełnej autonomii, na warunkach okreslonych w ich statutach, jeżeli nie 
narusza to zobowiązań wynikającychz umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska 
jest stroną.  

§ 6 
Stowarzyszenie używa barw, loga, oraz innych znaków organizacyjnych opisanych w uchwałach, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
 

ROZDZIAŁ II 
Cel i środki działania 

 
§ 7 

Celem podstawowym działalności Stowarzyszenia jest służba społeczna dla zachowania i 

poprawy równowagi (homeostazy) środowiska naturalnego człowieka w jego przestrzeni 

przyrodniczej, a także obszarze zurbanizowanym zgodnie ze wskazaniami współczesnej ekologii, 

oraz upowszechnianie i kształtowanie nowoczesnej myśli przyrodoznawczej i technologicznej 

sprzyjającej homeostazie ludzkiego środowiska, a w szczególności: 

1. czynny współudział w dążeniu do zachowania dziedzictwa przyrodniczego i unikalnych 

zasobów środowiska naturalnego kraju, 

2. monitorowanie i opiniowanie zasad i realizacji polityki ekologicznej państwa, jego organów i 

lokalnych władz samorządowych, 

3. poprzez działalność informacyjną i wydawniczą - inspirowanie, rozwijanie i popieranie w 

społecznościach lokalnych zainteresowania szeroko pojętą tematyka ekologiczną 

4. rozbudzanie i popieranie inicjatyw zawodowych i społecznych mających na celu ochronę 

środowiska i jego stałą poprawę w przestrzeni miejskiej i pozamiejskiej 
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5. propagowanie i upowszechnianie wiedzy o nowoczesnych technologiach i projektach 

służących zachowaniu, poprawie terenów zielonych w miastach i osiedlach, czystości wód i 

powietrza 

6. pomoc i współudział w projektach i planowaniu lokalnych władz samorządowych służących 

poprawie i ochronie stanu środowiska naturalnego 

7. organizowanie i popieranie rozwoju sportu i rekreacji oraz turystyki ekologicznej w 

społecznościach lokalnych a szczególnie w kręgach rodzin zagrożonych alkoholizmem 

8. wspieranie integracji europejskiej 

9. gromadzenie dokumentacji i informacji o stanie środowiska naturalnego i jego zasobach w 

miastach, osiedlach i przestrzeni niezurbanizowanej, znajdujących się w sferze zainteresowań 

Stowarzyszenia 

10. edukacja w zakresie ekologii, zdrowego stylu życia, kultury regionalnej  i historii 

11.promocja turystyki – w szczególności pieszej, rowerowej i żeglarstwa -  w okolicy Ostrołęki, na 

terenie miasta i powiatu ostrołeckiego obejmująca również tereny sąsiadujących z powiatem 

ostrołeckim gmin w województwach Podlaskim i Warmińsko-Mazurskim – i w całym kraju 

 
§ 8 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:       

1. Prezentowanie opinii członków i organów Stowarzyszenia w sprawach dotyczących ochrony 

środowiska, zachowania jego naturalnych  walorów krajobrazowych, czystości  wód i powietrza 

przed organami władzy i administracji państwowej i samorządowej 

2. Propagowanie wiedzy o roli współczesnej ekologii w ochronie środowiska  i  polepszaniu 

jakości życia ludzkiego, edukację w zakresie historii regionu i kultury, szkolenia 

3. Współpracę z organizacjami politycznymi i społecznymi, a zwłaszcza z innymi 

stowarzyszeniami o podobnym profilu działalności w kraju i zagranicą 

4. Wspieranie i organizowanie ruchu turystyki ekologicznej i zajęć sportowo-rekreacyjnych w 

formach m. in. : 

a) rajdów pieszych i rowerowych 

b) rejsów kajakowych i żeglarskich 

c) biwaków i obozów wypoczynkowo-kondycyjnych dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży 

d) wycieczek dla członków oraz sympatyków stowarzyszenia i innych osób, instytucji i 

zorganizowanych grup 

5. Wspomaganie rozwoju popularnych dziedzin sportu w społecznościach lokalnych w 

szczególności przez: 

a) prowadzenie zajęć  ogólnosportowych 

b) organizowanie  imprez sportowych, turystycznych i kulturalnych 
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6. Inicjowanie i wspieranie działań służących ochronie środowiska i zgodnych ze współczesną 

wiedzą naukową i ekonomią, rozwiązań w zakresie: 

a)  zintegrowanej gospodarki odpadami 

b) emisji gazów 

c)  gospodarki ściekowej 

d) energetyki odnawialnej  

7. Prowadzenie działań na rzecz integracji środowisk ekologicznych i członków Stowarzyszenia 

8. Wspieranie rozwoju integracji europejskiej przez:  

a) nawiązywanie kontaktu z wybranymi środowiskami w krajach Wspólnoty Europejskiej  oraz 

krajach, które do zrzeszenia się z tą Wspólnotą zmierzają   

b) pomoc członkom Stowarzyszenia w podejmowaniu i kontynuacji nauki języków obcych         

9. Pozyskiwanie środków pomocowych z funduszy unijnych      

10. Ewentualne podejmowanie działalności gospodarczej Stowarzyszenie realizuje swoje zadania 
statutowe w szczególności we współpracy ze szkołami, innymi stowarzyszeniami propagującymi 
zdrowy styl życia, władzami samorządowymi, stowarzyszeniami sportowymi oraz innymi osobami 
prawnymi i fizycznymi deklarującymi wsparcie działalności Stowarzyszenia 
 
11. Do realizacji swych celów Stowarzyszenie pozyskuje środki finansowe z następujących 
źródeł: 
a) ze składek członkowskich 
b) ze środków pieniężnych deklarowanych przez osoby prawne i fizyczne  na rzecz 
Stowarzyszenia 
c) z wpłat i opłat adresatów zadania 
d) z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów 
e) z innych wpływów 
f) propagowanie proekologicznego stylu życia 
 
12. Środki pozyskane na działalność Stowarzyszenia są w całości przeznaczane są na 
działalność statutową pożytku publicznego taką jak: 
a) ochrona środowiska 
b) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
c) turystyka i krajoznawstwo 
d) ochrona i promocja zdrowia 
e) promocja miasta Ostrołęki, powiatu ostrołęckiego i regionu 
 
 

Rozdział III 
Członkowie Stowarzyszenia  

 
§ 9 

Członkowie Stowarzyszenie dzielą się na: 
- zwyczajnych 
- honorowych 
- wspierających 
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§ 10 
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każdy, kto: akceptuje jego cele i zadania, 
złoży pisemną deklarację przystąpienia Stowarzyszenie, zapłaci wpisowe i składkę członkowską 
oraz zostanie przyjęty uchwałą Zarządu Stowarzyszenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu. 
2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, 
mogą należeć do stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że 
w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do 
czynności prawnych.  
3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, mogą należeć do 
stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez 
korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.  
4. Decyzja o odmowie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych nie wymaga podania przyczyny i 
uzasadnienia przez Zarząd. 
5. Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia do Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do 
najbliższego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, złożone Zarządowi nie później niż w 
terminie 14 dni od dnia powiadomienia o odmowie przyjęcia. Uchwała Walnego zebrania w tym 
przedmiocie jest ostateczna. 
6. Brak powiadomienia, o którym mowa w ust. 4 jest równoznaczny z przyjęciem w poczet 
członków Stowarzyszenia. 

§ 11 
Członek zwyczajny ma prawo: 
a) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia z głosem stanowiącym, 
b) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia (czynne i bierne prawo wyborcze) 
c) zgłaszać wnioski, propozycje i postulaty w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia, 
d) brać udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, zwłaszcza w imprezach i 
zawodach organizowanych przez stowarzyszenie, 
e) korzystać z wszelkich urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd 
Stowarzyszenia, 
f) korzystać z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia. 

§ 12 
a) Członkiem honorowym Stowarzyszenie może zostać osoba szczególnie zasłużona dla 
Stowarzyszenia. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub umotywowany wniosek 10-ciu członków 
Stowarzyszenia. 
b) Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i osoby prawne, które popierają cele 
Stowarzyszenia i zadeklarują pomoc materialno-finansową. 

§ 13 
1. Członek honorowy i wspierający: 
a) korzysta z wszystkich praw członkowskich, poza biernym i czynnym prawem wyborczym, 
b) jest zapraszany na Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia, 
c) ma prawo występować do władz Stowarzyszenia z inicjatywami dotyczącymi jego działalności, 
d) jest zobowiązany przestrzegać postanowień Statutu Stowarzyszenia. 
 
2. Członkostwo honorowe i wspierające wygasa w wyniku: 
a) rezygnacji na piśmie złożonej Zarządowi, 
b) pozbawienie godności członka honorowego i wspierającego przez Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia, 
c) śmierci członka. 

§ 14 
Do obowiązków członka zwyczajnego Stowarzyszenia należy: 
a) aktywne uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia 
b) przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia 
c) popularyzowanie w swoim środowisku celu i zadań statutowych Stowarzyszenia 
d) rzetelne wypełnianie obowiązków związanych z przyjętymi funkcjami we władzach 
Stowarzyszenia 
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e) regularne opłacanie składek członkowskich na zasadach ustalonych (opisanych w uchwale) 
przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, 
f) godne reprezentowanie Stowarzyszenia w zawodach sportowych i innych imprezach sportowo-
turystycznych 

§ 15 
1. Ustanie członkostwa zwyczajnego następuje na skutek: 
a) wystąpienia członka z Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi 
b) wykluczenia członka z powodu nieprzestrzegania przepisów Statutu i uchwał władz 
Stowarzyszenia, a w szczególności z powodu niepłacenia składek członkowskich 
przekraczających okres 1 roku 
c) wykluczeniu członka z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia 
d) rozwiązania się Stowarzyszenia 
e) śmierci członka 
2. O wykluczeniu członka decyduje Zarząd poprzez podjęcie uchwały 
3. Do wykluczonych członków Przepis § 10 ust. 4 stosuje się odpowiednio 

 
 

Rozdział IV 
Władze Stowarzyszenia  

 
§ 16 

Władzami Stowarzyszenia są: 
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 
2. Zarząd Stowarzyszenia. 
3. Komisji Rewizyjna. 

§ 17 
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia 
przynajmniej jeden raz w roku. Zarząd, 14 dni przed terminem każdego Walnego Zebrania 
Członków Stowarzyszenia, jest zobowiązany powiadomić o nim wszystkich członków 
Stowarzyszenia, podając datę, godzinę, miejsce i porządek zebrania. 
3. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Stowarzyszenia odbywa się raz na 4 
lata. 
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwoływane w 
przypadkach szczególnej wagi przez Zarząd Stowarzyszenia: 
- z własnej inicjatywy Zarządu, 
- na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
- na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej ogółu członków. 
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbywa się nie później niż w ciągu 
30 dni od daty wpływu wniosku do Zarządu lub podjęcia uchwały przez Zarząd o jego zwołaniu i 
obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. 
6. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wybiera swego przewodniczącego i sekretarza 
zebrania. 
7. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia poza członkami Stowarzyszenia mogą brać 
udział przedstawiciele władz nadzorujących stowarzyszenie oraz zaproszeni goście z głosem 
doradczym. 

§ 18 
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenie wybiera na okres 4 lat: 
a) Zarząd Stowarzyszenia 
b) Komisję Rewizyjną 
2. Wybór władz, o których mowa w ust. 1 następuje w głosowaniu jawnym 
3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy ponadto: 
a) zmiana statutu 
b) uchwalanie głównych planów działania przedstawionych przez Zarząd 
c) uchwalanie budżetu na okres roku budżetowego, zaproponowanego przez Zarząd 
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d) ustalenie wysokości, terminu i zasad opłacania składek członkowskich oraz innych świadczeń 
na rzecz Stowarzyszenia 
e) przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej w 
okresach rocznych 
f) udzielanie bądź nieudzielanie absolutorium Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej 
g) nadawanie godności członka honorowego na wniosek Zarządu Stowarzyszenia 
h) pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub członka 
Stowarzyszenia 
i) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia 
j) decyzja co do majątku Stowarzyszenia w przypadku jego rozwiązania 
k) rozpatrywanie odwołań członków od uchwał o odmowie przyjęcia do Stowarzyszenia oraz 
wykluczeniu z Stowarzyszenia 
l) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania 
Członków Stowarzyszenia 

 
 
 

§ 19 
1. O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej uchwały Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, a ich ważność uwarunkowana jest 
obecnością na zebraniu, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. 
2.W razie braku wymaganej statutowo ilości członków do podejmowania uchwał zarządza się 
zwołanie drugiego zgromadzenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od pierwszego terminu 
Walnego Zgromadzenia. 
3.Uchwały, jakie zapadają w drugim terminie mają moc obowiązującą bez względu na ilość 
obecnych członków, chyba że inne zapisy w statucie wskazują inaczej. 
4. Głosowanie podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest jawne.  Walne 
Zgromadzenie może uchwalić zmianę sposobu głosowania z jawnego na tajne.   

§ 20 
1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Stowarzyszenia wybieranym przez Walne 
Zebranie Członków Stowarzyszenia. 
2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 do 7 członków w tym: Prezesa, wiceprezesa, Skarbnika, 
Sekretarza i członków. 
3. Prezes wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia spośród 
zgłoszonych kandydatów. Pozostałych kandydatów na członków Zarządu proponuje w pierwszej 
kolejności Prezes a następnie członkowie Stowarzyszenia spośród obecnych na Walnym 
Zgromadzeniu. Do zarządu wybierani są kandydaci, w kolejności w jakiej uzyskali najwięcej 
głosów. W przypadku równiej ilości głosów uzyskanej przez dwóch lub więcej kandydatów,  
spośród których co najmniej jeden nie zostanie wybrany do Zarządu zarządza się kolejne 
głosowanie mające na celu dokonanie pomiędzy kandydatami ostatecznego wyboru.  
4. W razie niemożności lub rezygnacji prezesa z pełnienia funkcji, rolę tę pełni wiceprezes.  
5. Uzupełnienia Zarządu może dokonać Zarząd w ilości nie większej niż 1/3 stanu osobowego. W 
przypadku rezygnacji większej niż 1/3 stanu osobowego Zarządu następuje jego rozwiązanie i 
wybór nowego Zarządu. 
6. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż raz 
na pół roku. Z posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia sporządza się protokół. Posiedzeniom 
Zarządu przewodniczy Prezes lub osoba przez niego upoważniona. 
7. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes lub osoba przez niego upoważniona. Posiedzenie 
Zarządu odbywa się jawnie, jednakże na wniosek któregokolwiek z członków Zarządu lub osoby 
zainteresowanej, której spraw dotyczy, zarządza się posiedzenie tajne. Każdy członek 
Stowarzyszenia ma możliwość uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu, uprzedzając Zarząd o tym 
przed jego rozpoczęciem, dostosowując się do regulaminu posiedzenia. 
8. Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 3 
członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów, decydujący jest głos Prezesa. 
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§ 21 
Do kompetencji Zarządu należy: 
a) organizowanie pracy Stowarzyszenia i kierowanie jego działalnością 
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu 
c) zwoływanie Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia 
d) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 
e) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia członków oraz prowadzenie 
ich ewidencji 
f) podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członka 
g) składanie wniosków o nadanie i pozbawienie tytułu „członka honorowego Stowarzyszenia” 
h) określanie zasad korzystania przez członków z urządzeń Stowarzyszenia oraz innych 
uprawnień dla członków Stowarzyszenia 
i) przygotowywanie rocznych planów działania Stowarzyszenia, projektu budżetu i propozycji 
zmian do Statutu 
j) realizowanie budżetu i zadań wynikających z planu działania Stowarzyszenia 
k) składanie sprawozdań z działalności Zarządu 
l) podejmowanie uchwał w sprawach nabywania i zbywania majątku Stowarzyszenia 
ł) przyjmowanie darowizn, zapisów i spadków 
m) powoływanie (w razie potrzeby) zespołów członkowskich do wykonania określonych zadań 
statutowych 
n) proponowanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz 
Stowarzyszenia 
 

§ 22 
 

Członek Zarządu Stowarzyszenia może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu 
Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny 
sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia 
Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Walne 
Zebranie Członków Stowarzyszenia zwykłą większością głosów przy obecności Prezesa lub 
Wiceprezesa Stowarzyszenia. 

§ 23 
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia, który działa na podstawie 
odrębnego, szczegółowego regulaminu. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 osób, 
wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na okres kadencji, 
która wynosi 4 lata. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego i jego 
zastępcę. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący. Do podstawowych zadań 
Komisji Rewizyjnej należy nadzór nad działalnością Stowarzyszenia, a w szczególności: 
a) kontrola działalności finansowej 
b) dokonywanie ocen wykonania przez stowarzyszenie jego statutowych zadań 
c) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku uchybień 
d) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań zawierających wyniki kontroli 
e) wnioskowanie o udzielenie bądź o nieudzielanie absolutorium Zarządowi 
f) zgłaszanie wniosków o zwołanie nadzwyczajnego Walnego zebrania 
g) występowanie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia 
niezgodnych z prawem lub statutem działań Zarządu 
h) zgłaszanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, i postanowień Zarządu, w 
przypadku gdy Komisja uzna, że spowodują one nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia 

§ 24 
Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, 
jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób 
zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia. 
Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji podejmuje Walne 
Zebranie Członków Stowarzyszenia zwykła większością głosów przy obecności Prezesa lub 
Wiceprezesa Stowarzyszenia. 
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Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej następuje na Walnym Zebraniu Członków 
Stowarzyszenia. 
 

 
Rozdział V 

Reprezentowanie i zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia 
 

§ 25 
1. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają za nie 
wynagrodzenia 
a) Do reprezentowania, składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach 
majątkowych, uprawnieni są  Prezes lub Wiceprezes działający łącznie lub z którymś członkiem 
zarządu  
b) Wszystkie dokumenty rozporządzające majątkiem Stowarzyszenia są podpisywane przez 
Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika. Dowody księgowe winny być opisane pod względem 
merytorycznym, formalnym i prawnym 
2. Do obsługi prac Stowarzyszenia Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora, 
finansowane ze środków Stowarzyszenia. Dyrektor zatrudniony przez Stowarzyszenie kieruje 
pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu 
3. Zarząd Stowarzyszenia może udzielić Dyrektorowi biura Stowarzyszenia pełnomocnictwa 
ogólnego, obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu w imieniu Stowarzyszenia  
4. Dyrektor dysponuje wyznaczonymi uchwałą Zarządu środkami finansowymi przeznaczonymi 
na działalność statutową Stowarzyszenia i jego obsługę. Biuro organizuje obsługę 
Stowarzyszenia, działalność informacyjną i logistyczną 
5. Na żądanie Zarządu, w terminie 30 dni dyrektor jest zobowiązany przedstawić Zarządowi lub 
Walnemu Zebraniu Członków lub Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z działalności biura 

 
Rozdział VI 

Postanowienia końcowe  
 

§ 26 
Zmiany statutu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, 
podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do 
głosowania. 

§ 27 
Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania członków 
Stowarzyszenia, podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 
uprawnionych do głosowania. 
W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie decyduje o 
przeznaczeniu majątku i powołuje Komisję Likwidacyjną. 


