STATUT
Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI
Wyzwania XXI wieku stawiają środowisku zawodowemu teletechników wielkie zadania w
zakresie tworzenia zintegrowanej infrastruktury technicznej dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego
oraz rosnących potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa osób, informacji itd. W ramach Stowarzyszenia
łączymy wysiłki wszystkich specjalności teletechnicznych, takich jak: telefonia, teleinformatyka, telewizja
kablowa, systemy sygnalizacji i zabezpieczeń etc. w dążeniu do realizacji wspólnych celów w ramach
jednolitego Stowarzyszenia Teletechników Polskich XXI wieku.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją
pozarządową o charakterze zawodowo-naukowo-technicznym, działającym na rzecz użyteczności
publicznej i stanowi dobrowolne zrzeszenie osób, których działalność zawodowa lub zainteresowania
wiążą się z szeroko pojętą branżą teletechniczną.
2. Stowarzyszenie może używać skrótu STP.
3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
§2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Aby właściwie realizować swe
cele, Stowarzyszenie może także prowadzić działalność poza granicami kraju.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
3. Stowarzyszenie ma prawo zakładania własnych przedstawicielstw w formie wewnętrznych ogniw
organizacyjnych, działających w oparciu o regulaminy wewnętrzne.
§3
1. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązujących przepisów ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”
oraz niniejszego Statutu i zatwierdzonych regulaminów wewnętrznych.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu
działania.
§4
1. Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: "Stowarzyszenie Teletechników Polskich
XXI" oraz pieczęci podłużnej z nazwą i adresem Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego znaku graficznego, odznak, pieczęci oraz druków
firmowych i legitymacji członkowskich na zasadach określonych w regulaminach wewnętrznych
Stowarzyszenia.
3. Nazwa Stowarzyszenia oraz jego znak graficzny są zastrzeżone.
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ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA
§5
Cele Stowarzyszenia:
a) Podnoszenie wiedzy wśród społeczeństwa na temat branży teletechnicznej: jej funkcji i znaczenia
dla rozwoju cywilizacyjnego kraju.
b) Propagowanie dobrych praktyk budowy i utrzymania infrastruktury teletechnicznej.
c) Wspieranie dążeń i interesów zawodowych projektantów, wykonawców i administratorów sieci i
systemów teletechnicznych.
d) Integrowanie środowiska zawodowego teletechników.
e) Wspieranie inicjatyw, działań i postaw sprzyjających rozwojowi branży teletechnicznej.
§6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez podejmowanie następujących działań:
a) Prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej.
b) Pomoc w nawiązywaniu kontaktów oraz swobodnej wymiany wiedzy, poglądów i doświadczeń
pomiędzy członkami Stowarzyszenia.
c) Współdziałanie z władzami państwowymi, organizacjami społecznymi, jednostkami gospodarczymi
i ośrodkami badawczo-rozwojowymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.
d) Promowanie branży teletechnicznej w środowiskach: architektów, budowniczych, administratorów,
inwestorów, wydawców prasy fachowej itp..
e) Promowanie rzetelnych wykonawców w branży teletechnicznej; udzielanie rekomendacji
eksperckich najbardziej doświadczonym w branży członkom Stowarzyszenia.
f) Prowadzenie działalności rzeczoznawczej.
g) Przeciwdziałanie psuciu wizerunku branży teletechnicznej przez nierzetelnych wykonawców oraz
niewłaściwe sposoby realizacji inwestycji.
h) Organizowanie spotkań, wspólnych wycieczek itp., sprzyjających tworzeniu przyjacielskich relacji i
koleżeńskiego wsparcia pomiędzy członkami Stowarzyszenia.
i) Kreowanie jednolitych standardów tworzenia infrastruktury teletechnicznej.
j) Systematyzowanie nazewnictwa z zakresu teletechniki.
k) Inspirowanie działań normalizacyjnych z zakresu teletechniki.
l) Inspirowanie działań zmierzających do powstawania innowacyjnych produktów, rozwiązań
technicznych itp. z zakresu teletechniki.
m) Rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia na drodze postępowania
pojednawczego i polubownego.

§7
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw
Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
2. Stowarzyszenie może prowadzić samodzielnie lub poprzez powołane w tym celu podmioty działalność
gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dochód z działalności gospodarczej
Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych.
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ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§8
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.
§9
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba, która:
a) złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia,
b) wniesie opłatę wpisowego i będzie regularnie uiszczała składki członkowskie.
2. Członków zwyczajnych przyjmuje do Stowarzyszenia Zarząd na wniosek zainteresowanego.
§ 10
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna lub
prawna, popierająca cele Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową,
rzeczową lub merytoryczną.
2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały, na pisemny
wniosek ubiegającej się o to osoby określonej w ust. 1.
4. Od negatywnej decyzji Zarządu Stowarzyszenia w sprawie przyjęcia w poczet członków wspierających
Stowarzyszenia, przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, przy czym stosowne zażalenie
powinno być złożone w terminie 14 dni od ogłoszenia uchwały do Komisji Rewizyjnej.
§ 11
1. Członkiem honorowym może być polska lub zagraniczna osoba fizyczna, która w szczególny sposób
przyczyniła się w realizacji celów statutowych lub rozwoju Stowarzyszenia.
2. Nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego
Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia i nie powoduje utraty
praw członkowskich innego rodzaju.

Prawa członków Stowarzyszenia
§ 12
1. Członek zwyczajny posiada prawo:
a) czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) zgłaszania umotywowanych wniosków, opinii i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia
do jego organów i domagania się odpowiedzi na nie,
d) otrzymywania stałej informacji o pracach Zarządu oraz realizacji celów Stowarzyszenia,
e) udziału w działalności programowo-organizacyjnej.
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2. Członkowie wspierający i honorowi posiadają prawa wymienione w ust.1b - 1e, oraz prawo do
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia jako obserwator z głosem
doradczym.

Obowiązki członków Stowarzyszenia
§ 13
1. Członkowie zwyczajni i wspierający zobowiązani są do:
a) przestrzegania niniejszego Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
c) przyczyniania się do rozwoju Stowarzyszenia,
d) dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
e) regularnego wywiązywania się z deklarowanych wobec Stowarzyszenia świadczeń, zobowiązań i
składek członkowskich.
2. Członkowie honorowi zobowiązani są wykonywać obowiązki wymienione w ust.1a - 1d w zakresie ich
dotyczącym.

Utrata członkostwa
§ 14
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek wykreślenia przez Zarząd Stowarzyszenia członka z
listy Stowarzyszenia z powodu:
a) pisemnego wypowiedzenia członkostwa,
b) śmierci członka lub likwidacji podmiotu osoby prawnej,
c) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składki lub niewywiązywania się z przyjętych
zobowiązań przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
d) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego,
e) wykluczenia ze Stowarzyszenia na wniosek Sądu Koleżeńskiego w przypadku:
- działalności sprzecznej ze Statutem, regulaminami i uchwałami organów Stowarzyszenia,
- działania na szkodę Stowarzyszenia,
- innej ważnej przyczyny zawinionej przez członka, który okazałby się niegodnym bycia członkiem
Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia informuje członka o ustaniu członkostwa, podaje przyczynę wykluczenia lub
skreślenia oraz wskazuje środki odwoławcze od decyzji o wykluczeniu lub wykreśleniu.
3. Od uchwały Zarządu o wykreśleniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia, członek ma prawo wnieść
odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. Odwołanie należy wnieść w terminie
14 dni od daty zawiadomienia na piśmie za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej.
4. Członek, którego członkostwo w Stowarzyszeniu ustało, nie ma żadnych praw do majątku
Stowarzyszenia, nie przysługuje mu również zwrot wpłaconych składek i wpisowego.
5. Wysłanie listem poleconym zawiadomienia o wykluczeniu, bądź wykreśleniu członka ze
Stowarzyszenia na adres podany w deklaracji członkowskiej, traktowane jest jako prawidłowe
zawiadomienie o tym fakcie.
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ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA WŁADZ STOWARZYSZENIA
§ 15
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,
b) Zarząd Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Koleżeński.
2. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia (ust.1b-1d) trwa cztery lata. Ich wybór
odbywa się podczas Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
3. W przypadku ustania członkostwa lub ustąpienia w trakcie kadencji członków władz wybieralnych
Stowarzyszenia (ust.1b-1d), władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków
dokooptowanych do każdego z tych organów może być co najwyżej równa 1/2 składu wybranego
przez Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
4. W przypadku ustania członkostwa lub ustąpienia w trakcie kadencji Prezesa Stowarzyszenia, Zarząd
dokonuje wyboru z własnego grona nowego Prezesa, który pełni swoją funkcję do końca kadencji.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
§ 16
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
2. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca
przewodniczącego i protokolant.
3. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu z prawem głosu stanowiącego, uprawnieni są wszyscy
członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
4. Do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia w charakterze obserwatorów z głosem doradczym
uprawnieni są członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni przez Zarząd Stowarzyszenia
goście.
5. Uchwały podejmowane są zgodnie z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
7. W przypadku braku wymaganego quorum w wyznaczonym terminie, zwołuje się Zgromadzenie w
drugim terminie, w tym samym dniu 30 minut później. Zgromadzenie może wówczas podejmować
wszelkie uchwały zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.
8. Wszystkie głosowania są jawne. Głosowanie zostanie utajnione, gdy przynajmniej 1/5 uprawnionych
do głosowania osób wyrazi taką wolę.
9. Głos przewodniczącego Zgromadzenia rozstrzyga w przypadku równości głosów podczas głosowania.

§ 17
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
a) uchwalenie Statutu i jego zmian,
b) uchwalanie „Najważniejszych Kierunków Działań Stowarzyszenia”,
c) wybór Prezesa i członków Zarządu Stowarzyszenia,
d) wybór członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
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e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności organów Stowarzyszenia, oraz udzielanie
lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującym władzom,
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia oraz Sądu Koleżeńskiego,
g) podejmowanie wniesionych pod obrady uchwał we wszystkich sprawach dotyczących
Stowarzyszenia,
h) nadawanie godności członka honorowego,
i) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
§ 18
1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może być zwoływane w następujących trybach:
a) sprawozdawczym: raz w roku, dla podjęcia wszelkich uchwał dotyczących Stowarzyszenia,
wyłączając wybór nowych władz,
b) sprawozdawczo-wyborczym: co 4 lata, dla podjęcia wszelkich uchwał dotyczących Stowarzyszenia,
włączając wybór nowych władz,
c) nadzwyczajnym: zwoływanym w terminie nie dłuższym niż 60 dni kalendarzowych na wniosek
Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 liczby wszystkich członków zwyczajnych
Stowarzyszenia i obradujące wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
2. Decyzja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia ogłaszana jest przynajmniej na 7 dni przed jego terminem
poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres e-mail, podany przez członka w deklaracji członkowskiej.
3. Zwołujący Walne Zgromadzenie podaje:
a) termin i miejsce Zgromadzenia,
b) porządek obrad.

Zarząd Stowarzyszenia
§ 19
1. Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi
Zgromadzeniami. Kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoją pracę i działania
odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem.
2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 7 osób, z następującym podziałem funkcji:
a) Prezes Stowarzyszenia, wybierany osobno przez Walne Zgromadzenie, kieruje całością prac
Zarządu Stowarzyszenia,
b) Wiceprezes, wybierany przez Zarząd z własnego grona, zastępuje Prezesa podczas jego czasowej
nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków,
c) inne funkcje powierzane członkom Zarządu, zgodnie z bieżącymi potrzebami organizacyjnymi
3. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes.
4. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy jego członków. Głosowanie zostanie utajnione, gdy
przynajmniej 1/5 osób uprawnionych do głosowania wyrazi taką wolę.
5. Przy równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
§ 20
1. Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:
a) bieżące kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu oraz
wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
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c) uchwalanie okresowych planów działalności programowej i finansowej Stowarzyszenia,
d) przyjmowanie oraz wykreślanie członków zwyczajnych i wspierających,
e) zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zgromadzenie godności członka honorowego
Stowarzyszenia,
f) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności w okresach określonych w
Statucie,
g) zwoływanie Walnych Zgromadzeń wraz z określeniem miejsca i porządku obrad,
h) uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
i) powoływanie oraz rozwiązywanie sekcji i przedstawicielstw Stowarzyszenia,
j) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji krajowych i międzynarodowych,
k) przygotowywanie projektów uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia,
l) zawieranie porozumień o współpracy,
m) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
n) podejmowanie decyzji o rozpoczęciu i zakresie prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności
gospodarczej,
o) zawieranie umów o pracę oraz zlecanie prac osobom fizycznym i prawnym,
p) ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
q) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążeniu majątku nieruchomego
Stowarzyszenia.
§ 21
1. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę bieżących potrzeb, nie rzadziej jednak niż
raz na 3 miesiące.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej
1/2 członków Zarządu i powiadamia telefonicznie lub pocztą elektroniczną pozostałych członków
Zarządu oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i innych organów Stowarzyszenia przynajmniej na
7 dni przed jego planowanym terminem.

Komisja Rewizyjna
§ 22
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad całością
jego działalności, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarowania finansami Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze
swego grona Przewodniczącego.
3. Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin ustalony przez Komisję.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału w posiedzeniach władz Stowarzyszenia wszystkich
szczebli - z głosem doradczym.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli;
złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą w bieżącej kadencji pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
7. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy jej członków. Głosowanie zostanie utajnione, gdy przynajmniej 1/5 osób
uprawnionych do głosowania wyrazi taką wolę.
8. Przy równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
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§ 23
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie kontroli działalności wszystkich organów Stowarzyszenia z własnej inicjatywy,
b) coroczne składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz wniosków o
udzielenie lub odmowę udzielania absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

Sąd Koleżeński
§ 24
1. Do rozstrzygania sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia oraz spraw związanych z naruszeniem
lub interpretacją Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia może zostać powołany Sąd
Koleżeński.
2. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 7 osób, które na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród swego
grona Przewodniczącego.
3. Organizację i tryb pracy Sądu Koleżeńskiego określa regulamin ustalony przez Sąd.
4. Przewodniczący lub wyznaczony pełnomocnik Sądu Koleżeńskiego ma prawo udziału w
posiedzeniach władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli - z głosem doradczym.
5. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą w bieżącej kadencji pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
6. Uchwały Sądu Koleżeńskiego podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy jego członków. Głosowanie zostanie utajnione, gdy przynajmniej
1/5 osób uprawnionych do głosowania wyrazi taką wolę.
7. Przy równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 25
1. Sąd Koleżeński może podejmować uchwały w sprawie upomnienia, a w szczególnych przypadkach
także wykluczenia z grona członków Stowarzyszenia, w przypadkach określonych w §14 ust.1 pkt.e.
Wykreślenie z listy członków dokonuje Zarząd na wniosek Sądu Koleżeńskiego.
2. Od uchwał Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia. Odwołanie składa się na piśmie na pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia w
terminie 14 dni od dnia otrzymania treści tej uchwały.
3. Sąd Koleżeński składa Zgromadzeniu coroczne sprawozdanie ze swej działalności.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA
§ 26
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i środki finansowe.
2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) opłaty wpisowe i składki członkowskie,
b) dochody z majątku Stowarzyszenia,
c) zbiórki celowe,
d) dotacje, darowizny, subwencje, zapisy i spadki,
e) wpływy z działalności gospodarczej, prowadzonej przez Stowarzyszenie.

_______________________________________________________________
Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI - STATUT 1.8

§ 27
1. Zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd, z przestrzeganiem obowiązujących
przepisów prawa.
2. Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania tylko majątkiem własnym.
3. Członkowie Stowarzyszenia nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Stowarzyszenia.
4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli, w szczególności
dotyczących spraw majątkowych, uprawnieni są:
a) Prezes Zarządu - samodzielnie,
b) Wiceprezes Zarządu wraz z innym członkiem Zarządu.
§ 28
1. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i korzystać z
osiąganych dochodów na cele statutowe.
2. Stowarzyszenie może tworzyć fundusze celowe, których wysokość określą regulaminy uchwalone
przez Zgromadzenie.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 29
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności:
a) co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w I terminie,
b) bez względu na liczbę obecnych w II terminie.
2. W razie podjęcia przez Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Zgromadzenie
podejmuje jednocześnie uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję
Likwidacyjną.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają inne przepisy prawa, a w
szczególności ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Warszawa, 22.04.2009
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