Regulamin Polskiego Towarzystwa Arbitrażu
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Polskie Towarzystwo Arbitrażu, zwane dalej "Stowarzyszeniem", działa na podstawie
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20, poz.104 z
późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póź. zm) oraz na podstawie niniejszego
Regulaminu.
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób
fizycznych i prawnych, posiadającym osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęć i odznakę zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do
prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników lub zlecać wykonanie
zadania.
5. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń o
tym samym lub podobnym charakterze działania.
6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód będzie
przeznaczony na działalność regulaminową.
7. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław.
9. Stowarzyszenie tworzy się na czas nieograniczony.

Rozdział II
Cele i formy ich realizacji
§2
Stowarzyszenie prowadzi działalność związaną z:
1) upowszechnianiem alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów,
2) wspieraniem działalności podmiotów zajmujących się alternatywnymi sposobami
rozstrzygania sporów,
3) edukacją,
4) działalnością prawniczą.
§3
Celami Stowarzyszenia w zakresie wskazanym w §2 pkt. 1 są:
1)
rozwijanie i kształtowanie świadomości społecznej w zakresie alternatywnych
sposobów rozstrzygania sporów, w szczególności arbitrażu,
2)
kształtowanie wzorowej postawy i wysokiego poziomu etyki zawodowej
arbitrów,
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3)
4)
5)
6)
7)
8)

kształtowanie wzorowej postawy i wysokiego poziomu etyki w środowisku
arbitrażowym,
patronat nad działalnością naukową w dziedzinach związanych z arbitrażem,
rozwój współpracy z zagranicznymi ośrodkami arbitrażowymi, naukowymi,
pozarządowymi i społecznymi,
działalność samokształceniowa członków stowarzyszenia,
prowadzenia postępowań mediacyjnych oraz arbitrażowych (rozstrzyganie
sporów),
propagowanie idei alternatywnych metod rozwiązywania sporów,
§4

Celami Stowarzyszenia w zakresie wskazanym w §2 pkt. 2 są:
1) prowadzenie działalności edukacyjnej,
2) działalność wydawnicza w zakresie opracowań naukowych,
3) działalność wspierająca rozwój społeczny,
4) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
5) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
6) promocja i organizacja wolontariatu,
7) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, w
zakresie określonym w treści niniejszego paragrafu,
8) prowadzenie i/lub wspieranie działań mających na celu poprawę jakości i
efektywności systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i szkoleń.

§5
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w zakresie wskazanym w §2 w szczególności poprzez:
1)
2)

działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
organizowanie i udział w konferencjach, seminariach, sympozjach i zjazdach
naukowych.
3)
współpracę z organizacjami naukowymi i innymi dbającymi o poszerzanie i
upowszechnianie wiedzy o arbitrażu w kraju i zagranicą,
4) prowadzenie badań naukowych z zakresu prawa,
5) organizowanie spotkań, dyskusji, wykładów i prelekcji.
6) prowadzenie badań naukowych i upublicznianie ich wyników,
7) działalność popularyzatorską,
8)
prowadzenie szkoleń, prelekcji, konkursów, przygotowywanie wydawnictw i
innych form edukacji,
9)
organizowanie wsparcia materialnego dla realizacji celów Stowarzyszenia oraz
organizacji współdziałających ze Stowarzyszeniem, w szczególności poprzez
pozyskiwanie środków finansowych od sponsorów, przyjmowanie dotacji,
zapisów i darowizn oraz środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, jak
również poprzez prowadzenie zbiórek publicznych,
10)
organizowanie i współorganizowanie imprez,
11)
opracowywanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych,
12)
upowszechnianie wiedzy o prawach konsumentów,
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reprezentowanie członków i prezentowanie ich opinii wobec władz i innych
instytucji, organizacji gospodarczych, środków masowego przekazu i organizacji
społecznych,
14)
współdziałanie z administracją publiczną w zakresie realizacji celów
Stowarzyszenia,
15)
współpracę z organizacjami o podobnych założeniach i zadaniach
regulaminowych,
16)
podejmowanie współpracy ze środowiskami naukowymi, w tym uczniowskimi,
akademickimi i studenckimi.
13)

§6
1. Określona w statucie działalność nie jest działalnością gospodarczą i może być
prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna pożytku
publicznego.
2. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu
działalności pożytku publicznego.
3. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga
rachunkowego wyodrębnienia tej formy działalności w stopniu umożliwiającym
określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o
rachunkowości.
§7
Zakres prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie obejmuje działania w zakresie:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej
społeczeństwa;
3. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
4. działalności charytatywnej;
5. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
6. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
7. działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
8. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
9. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
10. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
11. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
12. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
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13. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej;
14. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
15. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
16. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
17. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
18. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19. turystyki i krajoznawstwa;
20. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działań wspomagających rozwój demokracji;
21. udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
22. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
23. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
24. promocji i organizacji wolontariatu;
25. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
26. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka;
27. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w
art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a ustawy.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia
§8
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
§9
1.

Członkiem zwyczajnym może zostać osoba (zarówno obywatel polski, jak i
cudzoziemiec), która posiada zdolność do czynności prawnych, nie jest
pozbawiona praw publicznych i legitymuje się wiedzą i/lub doświadczeniem w
zakresie działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie.
2.
Kandydat na członka zwyczajnego musi pozytywnie przejść rozmowę
kwalifikacyjną, podczas której powinien on odpowiednio umotywować swoją chęć
przystąpienia do Stowarzyszenia i wykazać się wiedzą z zakresu obejmującego
działalność Stowarzyszenia.
3.
Kandydat na członka zwyczajnego składa na piśmie deklarację o przystąpieniu
do Stowarzyszenia zobowiązując się do płacenia składek członkowskich w
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wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie oraz określając zakres swojej
aktywności w Stowarzyszeniu.
4.
Członkostwo zwyczajne nabywa się na mocy uchwały Zarządu.
5.
Członek zwyczajny ma prawo:
1) czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczenia w pracach realizujących cele i zadania Stowarzyszenie,
3) wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących działalności.
6.
Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1) przestrzegania postanowień regulaminu, regulaminów i uchwał władz
Stowarzyszenia,
2) aktywnego uczestniczenia w realizacji zadań Stowarzyszenia,
3) realizacji uchwał władz Stowarzyszenia,
4) uiszczania na rzecz Stowarzyszenia uchwalonych składek członkowskich.
§10
1.

Członkiem wspierającym mogą zostać:
1) obywatele polscy lub cudzoziemcy,
2) osoby prawne mające siedzibę w kraju lub za granicą, które chcą wspierać
działalność Stowarzyszenia w formie pomocy rzeczowej lub finansowej.
poprzez zadeklarowanie stałej pomocy finansowej lub rzeczowej.
2.
Członków wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji
złożonej przez członka wspierającego.
3.
Członek wspierający ma prawo:
1) uzyskiwania informacji o bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz o
planowanych inicjatywach podejmowanych przez Stowarzyszenie,
2) uczestniczenia w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia i Zarządu
Stowarzyszenia z głosem doradczym.
4.
Członek wspierający zobowiązany jest do niepodejmowania działań
sprzecznych z interesem Stowarzyszenia.
§11
Członkostwo honorowe przyznawane jest przez Walne Zgromadzenie
osobom fizycznym szczególnie zasłużonym w zakresie objętym działalnością
Stowarzyszenia.
2. Członkostwo honorowe przyznawane jest przez Zarząd.
3. Członek honorowy ma prawo:
1.

1) uzyskiwania informacji o bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz o
planowanych inicjatywach podejmowanych przez Stowarzyszenie,
2) uczestniczenia w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia i Zarządu
Stowarzyszenia z głosem doradczym.
4. Członkowie honorowi nie są zobowiązani do świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§12
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1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:
1) dobrowolnego wystąpienia,
2) wykreślenia,
3) wykluczenia.
2. Decyzja członka o wystąpieniu ze Stowarzyszenia musi być zgłoszona na piśmie do
Zarządu.
3. Wykreślenie z listy członków dokonuje Zarząd w przypadku:
1) nie opłacenia składki za rok kalendarzowy po uprzednim pisemnym
upomnieniu przez Zarząd,
2) skazania członka prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na
dodatkową karę utraty praw publicznych
3) śmierci członka.
4. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia dokonywane jest na podstawie uchwały Zarządu
wówczas, gdy członek nie realizuje lub narusza obowiązki regulaminowe.
5. Odwołanie od uchwały Zarządu o wykreśleniu lub wykluczeniu przysługuje w terminie 30
dni od daty jej otrzymania do Walnego Zgromadzenia.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
§13
Władzami Stowarzyszenia są:
1)
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia,
2)
Zarząd Stowarzyszenia,
3)
Komisja Rewizyjna.
§14

1.
Naczelną władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia
zwoływane przez Zarząd co najmniej raz na pięć lat.
2.
Walne zgromadzenie Członków jest organem uchwałodawczym.
3 O zwołaniu Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia członkowie Stowarzyszenia
informowani są pisemnie.
4 Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia podejmuje ważne uchwały, jeżeli bierze w
nim udział w pierwszym terminie co najmniej połowa wybranych członków. W drugim
terminie ważne uchwały podejmowane są bez względu na liczbę obecnych członków.
5 Uchwały Walnego Zgromadzenie Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą
większością głosów.
6.
Członkowie zawiadamiani są przez Zarząd o terminie i miejscu odbycia oraz
szczegółowym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia listem
poleconym wysłanym na dwa tygodnie przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia
Stowarzyszenia lub w inny sposób umożliwiający zapoznanie się z danymi
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wymienionymi powyżej, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości email na adres
email podany przez członka w deklaracji członkowskiej lub odrębnie zakomunikowany
Zarządowi.
7.
W Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia mogą uczestniczyć z prawem głosu
członkowie zwyczajni oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi a
także zaproszeni goście.
8.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenie Stowarzyszenia należy:
1)
ustalanie planów działalności,
2)
ustalanie budżetu,
3)
ustalanie składek członkowskich,
4)
uchwalanie zmian Regulaminu Stowarzyszenia,
5)
udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,
6)
wybór Prezesa i pozostałych członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
jak również ich odwoływanie,
7)
rozpatrywanie wszystkich zgłoszonych na piśmie spraw spornych,
powstałych między członkami Stowarzyszenia lub między członkami a
Zarządem, w tym rozpatrywanie odwołań w sprawie wykluczenia członkostwa,
8)
podejmowanie uchwał dotyczących rozwiązania Stowarzyszenia i sposobu
podziału jego majątku,
9)
podejmowanie innych uchwał, które na podstawie niniejszego Regulaminu
lub przepisów prawa wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia
Stowarzyszenia.
9 Uchwały Walnego Zgromadzenie Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu
jawnym. Wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej uchwala się w
głosowaniu tajnym.
10 Uchwały w tajnym głosowaniu mogą być podejmowane i w innych, niż
wymienione wyżej, sprawach na żądanie co najmniej połowy obecnych członków.
11. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia wybiera się zwykłą
większością głosów w głosowaniu jawnym.
12. Z obrad Walnego Zgromadzenie Stowarzyszenia sporządza się protokół.
13. Nadzwyczajne Zgromadzenie Stowarzyszenia zwołuje Zarząd z własnej
inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek ¼ członków
stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
14. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia powinno
nastąpić w ciągu dwóch miesięcy od zgłoszenia wniosku.

§15
1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym i kieruje całokształtem jego prac
w zakresie przewidzianym przez Regulamin oraz uchwały Walnego Zgromadzenia
Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia jest powoływany na okres pięciu lat.
3. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 2 członków: Prezesa i Wiceprezesa.
4. Stowarzyszenie reprezentowane jest na zewnątrz przez co najmniej jednego członka
Zarządu Stowarzyszenia.
5. Zarząd Stowarzyszenia jest wybierany przez zwyczajne Walne Zgromadzenie
Stowarzyszenia.
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6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
rok. Posiedzeniom przewodniczy Prezes.
7. Do kompetencji Zarządu należy:
1)
2)
3)

kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
kontakty z innymi pokrewnymi organizacjami oraz szeroko rozumiana
polityka zewnętrzna Stowarzyszenia,
4)
podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
5)
zwoływanie Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia,
6)
uchwalanie projektów planów rocznej działalności i opracowanie
sprawozdań z działalności,
7)
powoływanie jednostek organizacyjnych dla realizacji celów
regulaminowych.
8. Zarząd wykonuje swoje zadania zgodnie z programem działania Stowarzyszenia
uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia .
9. Zarząd zobowiązany jest do składania Walnemu Zgromadzeniu Stowarzyszenia po
upływie kadencji sprawozdania ze swojej działalności.
10. Uchwały Zarządu podejmowane są jednomyślnie.
11.Przed upływem kadencji określonej w ust. 2 mandat członka Zarządu wygasa w
przypadku:
1)
śmierci członka,
2)
utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych,
3)
rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie,
4)
pozbawienia członkostwa w przypadkach określonych w §12.
12. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, Zarządowi - w celu uzupełnienia
składu w czasie trwania kadencji - przysługuje prawo kooptowania członka Zarządu. Dla
ważności tego wyboru wymagane jest uzyskanie akceptacji na najbliższym posiedzeniu
Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia. W przypadku nie uzyskania tej akceptacji wyboru
dokonuje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

§16
Komisja Rewizyjna wykonuje funkcje kontrolne w zakresie całokształtu
działalności Stowarzyszenia.
2.
Komisja Rewizyjna jest powoływana na okres pięciu lat spośród członków
Stowarzyszenia.
3.
Komisja Rewizyjna składa się co z dwóch członków do 5 członków –
przewodniczącego i członków - powołanych przez Walne Zgromadzenie
Stowarzyszenia i konstytuuje się zaraz po wyborze na pierwszym posiedzeniu.
4.
Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od Zarządu Stowarzyszenia i nie
podlega mu w zakresie wykonywania kontroli, przy czym członkowie Komisji
Rewizyjnej:
1.
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1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy
umyślnej,
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych
kosztów.
5. W przypadku śmierci, utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych lub
rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej, Komisja Rewizyjna w ciągu miesiąca od
nastąpienia wyżej wymienionych zdarzeń dokonuje kooptacji członka. Dla ważności
tego wyboru wymagane jest uzyskanie akceptacji na najbliższym posiedzeniu
Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia. W przypadku nie uzyskania tej akceptacji
wyboru dokonuje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
6.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz do roku całej działalności Stowarzyszenia, w
szczególności pod względem zgodności z przepisami, postanowieniami
regulaminu oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia,
2) kontrolowanie co najmniej raz do roku działalności Stowarzyszenia pod
względem racjonalnego gospodarowania funduszami i majątkiem
Stowarzyszenia,
3) zgłaszanie Walnemu Zgromadzeniu Stowarzyszenia wniosku w sprawie
udzielenia Zarządowi absolutorium po jego kadencji.
7.
Komisja Rewizyjna co najmniej raz w roku odbywa swoje protokołowane
posiedzenia.
8.
Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
9.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są przez przewodniczącego.

ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia
§17
1.

2.

3.

4.
5.

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
1) składek członkowskich,
2) darowizn, spadków i zapisów,
3) dochodów z ofiarności publicznej,
4) dotacji, subwencji od osób prawnych i fizycznych.
Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd, który uprawniony jest do
zawierania umów, wystawiania pełnomocnictw, składania oświadczeń woli oraz
przyjmowania dotacji, zapisów, darowizn.
Zarząd Stowarzyszenia może dokonać zbycia lub nabycia nieruchomości
dopiero po podjęciu odpowiedniej uchwały przez Walne Zgromadzenie
Stowarzyszenia.
Dla ważności oświadczeń w zakresie spraw majątkowych i niemajątkowych
wymagane są podpisy Prezesa lub członka zarządu..
Stowarzyszenie nie może:
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1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku
do członków stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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”,
2) przekazywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz
osób ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach,
3) wykorzystać 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 z celu regulaminowego,
4) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organizacji, członkowie ich organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich,
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.
6.
Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności wyłącznie na rzecz
członków stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ VI
Zmiana Regulaminu
§18
Uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2\3
głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
ROZDZIAŁ VII
Rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 19
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego
Zgromadzenia Stowarzyszenia podjętej przy obecności 3/4 ogólnej liczby uprawnionych do
głosowania i uzyskaniu co najmniej 2/3 głosów za rozwiązaniem.
2. Po przyjęciu uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie
Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o powołaniu Komisji likwidacyjnej i przeznaczeniu
posiadanego majątku.
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