STATUT
STOWARZYSZENIA
LUBELSKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNO-NAUKOWE (akronim: LuTEN)
– tekst jednolity

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
Stowarzyszenie działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o
stowarzyszeniach (Dz.U. 2017 poz. 210) oraz niniejszego statutu.

§ 2.
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: ,,Lubelskie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe”, które
może posługiwać się skróconą nazwą oznaczoną akronimem „LuTEN” i zwane dalej jest
„Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie działa na trenie Rzeczypospolitej Polskiej, do realizowania celów
statutowych może prowadzić działania również za granicą, jeżeli nie narusza to
przepisów prawa i zawartych umów międzynarodowych.
3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
4. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
5. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest oznaczony.

§ 3.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lublin.

§ 4.
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej zrzeszonych w nim
członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, zawierać
umowy cywilnoprawne na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawnymi.
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§ 5.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą określoną w statucie w rozmiarach
służących realizacji celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest
do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego
członków.

§ 6.
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach
szczegółowych.

§ 7.
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 głosów
członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział II
Cele i zadania Stowarzyszenia

§ 8.
Celami Stowarzyszenia są:
1. działanie na rzecz edukacji i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych, zwłaszcza w
zakresie nauk ścisłych i technicznych oraz działanie na rzecz rozwoju nauki i kultury;
2. działania na rzecz popularyzacji nauki, edukacji i kultury zwłaszcza z zakresu nauk
ścisłych i technicznych;
3. tworzenie programów społeczno-edukacyjnych, służących integracji społecznej,
wyrównywaniu szans, promocji kultury, współpracy międzynarodowej i ekologii;
4. tworzenie programów edukacji twórczej dla dzieci i młodzieży;
5. tworzenie systemu szkoleń dla osób i grup podejmujących i umacniających
inicjatywy społeczne i kulturalne, edukacyjne na rzecz lokalnego środowiska;
6. działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji, edukacji, w tym także
edukacji europejskiej;
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7. wspieranie społecznej aktywności obywateli, w szczególności: dzieci, młodzieży,
kobiet, osób niepełnosprawnych, uzależnionych, chorych psychicznie, bezdomnych,
bezrobotnych, migrantów;
8. działanie na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
Działalność swoją Stowarzyszenie może prowadzić odpłatnie lub nieodpłatnie.

§ 9.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :
1. organizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych i rekreacyjnych,
wymian międzynarodowych i wewnątrz kraju, staży, spotkań, wyjazdów
studyjnych, prowadzenie zorganizowanej działalności sportowej i turystycznej,
promocja i wsparcie wolontariatu;
2. organizację spotkań, szkoleń, konferencji, prelekcji, sympozjów, wykładów,
korepetycji, wystaw, warsztatów, projekcji filmowych, zgrupowań formacyjnych,
wycieczek, obozów wakacyjnych i krajoznawczych, pokazów z fizyki, występów „z
fizyką na scenie”;
3. prowadzenie zorganizowanej działalności naukowej i popularyzatorskiej w kraju i
za granicą;
4. współpracę z podmiotami naukowymi, badawczymi i innymi podmiotami
zajmującymi się edukacją, kulturą, rozwojem lokalnym i regionalnym w kraju i
poza jego granicami (w szczególności z Instytutem Fizyki Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie – IF UMCS oraz Oddziałem Lubelskim Polskiego
Towarzystwa Fizycznego – OL PTF);
5. prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno – promocyjnej i edukacyjno–
szkoleniowej;
6. wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie
użytecznych;
7. wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia;
8. współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, unijnymi, sektorem
gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem
społeczeństwa obywatelskiego i innymi instytucjami publicznymi;
9. udzielanie wsparcia merytorycznego i finansowego inicjatywom i organizacjom
pozarządowym, szkołom i uczelniom, jak również finansowanie stypendiów;
3

10. organizowanie przedsięwzięć służących rozwojowi Stowarzyszenia;
11. inicjowanie i prowadzenie akcji społecznych na rzecz celów Stowarzyszenia;
12. utrzymywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z pokrewnymi organizacjami w
kraju i za granicą;
13. organizację szkolnych i pozaszkolnych form edukacji dzieci i młodzieży oraz
warsztatów edukacyjno-naukowych zwłaszcza z zakresu nauk ścisłych i
technicznych;
14. działania o charakterze renowacyjnym i readaptację budynków na potrzeby
realizacji celów Stowarzyszenia;
15. organizację i prowadzenie biura, biblioteki, sal szkoleniowych i innych
pomieszczeń służących realizacji celów Stowarzyszenia;
16. aktywizację społeczności lokalnych w zakresie rozwoju inicjatyw społecznych i
ekonomicznych, podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnych;
17. gromadzenie

środków

finansowych

i

zasobów

materialnych

na

rzecz

Stowarzyszenia.

§ 10.
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji celów
statutowych.
2. Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest:
1. działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
2. pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5)
3. badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72)
4. działalność wydawnicza (PKD 58)
5. działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność
wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82)
6.

handel

detaliczny,

z

wyłączeniem

handlu

detalicznego

pojazdami

samochodowymi (PKD 47)
7. pozostała indywidualna działalność usługowa (PKD 96)
8. działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90)
9. działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93)
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Rozdział III
Członkowie – ich prawa i obowiązki

§ 11.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 12.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§ 13.
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele
Stowarzyszenia.
2. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej
deklaracji.
3. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2) uczestnictwa

w

zebraniach,

odczytach,

konferencjach,

sympozjach

itp.

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.
4. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) przestrzegania zasad etycznego postępowania,
4) regularnego opłacania składek.
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§ 14.
1. 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.
2. Członek wspierający posiada prawa określone w § 13 pkt. 3 statutu.
3. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej
deklaracji.
4. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 13 pkt 4 statutu oraz jest
obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz
przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
5. Członkiem wspierającym jest Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz
Instytut Fizyki.

§ 15.
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w
rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla
Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy posiada prawa określone w § 13 pkt. 3 statutu za wyjątkiem
czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Członek honorowy posiada obowiązki określone w § 13 pkt 4 statutu za wyjątkiem
opłacania składek.
4. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na
wniosek Zarządu.
5. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w
statutowych władzach Stowarzyszenia.

§ 16.
1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
2) utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych,
3) pozbawienie

członka

praw

publicznych

prawomocnym

wyrokiem

sądu

powszechnego,
4) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
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5) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą
składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 36 miesięcy
i co najmniej 30 dni po pisemnym ponagleniu,
6) pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia,
która członkostwo nadała,
7) rozwiązania Stowarzyszenia.
2. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu go lub wykluczeniu, podając
przyczyny skreślenia lub wykluczenia i wskazując na prawo wniesienia odwołania do
Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia stosownej
uchwały lub orzeczenia.
3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady
określone w ust. 2.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia

§ 17.
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 18.
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w
głosowaniu jawnym lub tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz
następuje spośród nieograniczonej liczby zgłoszonych kandydatów.
2. W przypadku zmniejszenia się składu osobowego wybranych władz, uzupełnia się go
spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności otrzymanych podczas wyborów
głosów.
3. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby uprawnionych członków Zarządu (kworum). Zgromadzeni mogą uchwalić
głosowanie tajne.
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§ 19.
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 co najmniej 14 dni
przed terminem Walnego Zebrania Członków w formie pisemnej z potwierdzeniem
odbioru lub drogą elektroniczną.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
1) w pierwszym terminie – przy obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do
głosowania,
2) w drugim terminie - bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.

§ 20.
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne, nadzwyczajne oraz sprawozdawcze.
2. Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd raz w roku
kalendarzowym.
3. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Stowarzyszenia zwoływane jest przez
Zarząd raz na dwa lata.
4. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz,
wybieranymi na początku zebrania.
6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania
Członków i powołanych na nim komisji.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w
szczególnie uzasadnionych przypadkach.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na umotywowane żądanie, co najmniej połowy członków zwyczajnych.
9. W przypadkach określonych w ust. 7, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być
zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia (złożenia) odpowiedniego
wniosku (żądania) Zarządowi.
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10. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których
zostało zwołane.

§ 21.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
1) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
2) uchwalenie statutu i jego zmian,
3) uchwalenie budżetu,
4) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
5) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub
jego władze,
6) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
7) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
9) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

§ 22.
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed
Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd Stowarzyszenia składa się od 5 do 7 członków, którzy wyrazili ustną zgodę na
kandydowanie. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia każdorazowo podejmuje
uchwałę określającą liczbę członków Zarządu w danej kadencji. W skład Zarządu wchodzą
zawsze: Dyrektor Instytutu Fizyki UMCS i Przewodniczący Oddziału Lubelskiego Polskiego
Towarzystwa Fizycznego lub osoby przez nich wskazane.
3. Spośród kandydatów do Zarządu w głosowaniu jawnym lub tajnym Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia wybierani są: Prezes Zarządu, Sekretarz, Skarbnik i członkowie
Zarządu.
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborze posiedzeniu.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co 6 (sześć)
miesięcy.
6. Członkowie Zarządu i pozostali członkowie Stowarzyszenia mogą pozostawać ze
Stowarzyszeniem w stosunku pracy, zlecenia lub wykonywać umowy o dzieło i z
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przeniesieniem praw autorskich. Wynagrodzenie poszczególnych członków określa
uchwała Zarządu.

§ 23.
1. Do zakresu działania Zarządu należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) wykonanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
3) realizacji celów i zadań statutowych,
4) uchwalanie okresowych planów działania,
5) przyjmowanie i wykreślanie z listy członków Stowarzyszenia,
6) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
7) podejmowanie uchwały w sprawie zatrudnienia pracowników,
8) składanie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych,
wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

§ 24.
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad
jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 (trzech) członków: przewodniczącego, jego zastępcy
oraz sekretarza.
3. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego.

§ 25.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności finansowej Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie
stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także
prawo żądania zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie
lub trybie ustalonym statutem,
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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.

§ 26.
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. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej reprezentuje Stowarzyszenie w umowach między
Stowarzyszeniem, a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 27.
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze, których
źródłami powstania są:
1) składki członkowskie,
2) wpływy z działalności statutowej,
3) dochody z aktywów, nieruchomości i praw majątkowych Stowarzyszenia,
4) darowizny, spadki, zapisy, zbiórki i imprezy publiczne,
5) dotacje na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań publicznych przez organy
administracji publicznej i inne podmioty,
6) granty i inne fundusze celowe,
7) działalność gospodarcza prowadzona w rozmiarach służących działalności statutowej,
8) odsetki bankowe oraz inwestycje w papiery wartościowe.
2. Stowarzyszenie cały dochód przeznacza na działalność statutową.
3. Organem zarządzającym majątkiem Stowarzyszenia jest jego Zarząd.
4. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I (pierwszego) kwartału każdego
roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd w
ciągu 4 (czterech) tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka
Stowarzyszenia.
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§ 28.
1. 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 konto.
2. W przypadku współorganizowania we współpracy z innymi podmiotami przedsięwzięć
przynoszących Stowarzyszeniu przychód, w których organizację te podmioty wnoszą swój
istotny wkład materialny lub organizacyjny, środki z tej działalności mogą być podzielone
między Stowarzyszeniem, a tymi podmiotami proporcjonalnie do ich zaangażowania.
Zasady podziału środków i ich wysokość określa w porozumieniu Zarząd Stowarzyszenia
wraz z podmiotem współorganizującym przedsięwzięcie.
3. Stowarzyszenie może przekazać na rzecz Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa
Naukowego lub Instytutu Fizyki w formie darowizny lub dotacji do 30% przychodów
pochodzących z działalności statutowej Stowarzyszenia.

§ 29.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

§ 30.
Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do
jej 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 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) wykorzystywania 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 organizacji albo podmiotu,
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4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób
bliskich.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 31.
1. Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością
głosów – 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Powyższe uchwały mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy,
gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad. Do zawiadomienia o Walnym
Zebraniu Członków należy dołączyć projekty proponowanych zmian w statucie.

§ 32.
1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wskazuje
likwidatora, określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz podejmuje decyzje o
przeznaczeniu majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia.
2. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania
członków Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 33.
Niniejszy Statut został uchwalony na zebraniu założycielskim w dniu 23.04.2018 r.
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