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2/Z/KOR/2017

Poznań, 6 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie wyników głosowania
Działając na podstawie §9 i dalszych uchwały Walnego Zgromadzenia z 12 stycznia 2013 r. Regulamin
Walnego Zgromadzenia ogłaszam wyniki głosowania nad projektami uchwał zakończonego 3 czerwca
2017 r.
W głosowaniu wzięli udział:
Mikołaj Kondej
Marta Rajnholc-Kondej
Joanna Kondej
Anna Wilińska-Zelek
Na podstawie kart do głosowania stwierdzam następujące wyniki głosowania:
Uchwała

Głosów
za
4

Głosów
przeciw
0

Wstrzymało
się
0

Uchwała 2/WZ/U/2017
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
organizacji

4

0

0

Uchwała 3/WZ/U/2017
w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia w zakresie
celów działania organizacji

4

0

0

Uchwała 4/WZ/U/2017
w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia w zakresie
wprowadzenia możliwości wynagradzania członków
organów stowarzyszenia

4

0

0

Uchwała 5/WZ/U/2017
w zakresie wprowadzenia przesłanki nieaktywności
członka jako podstawy jego wykluczenia ze
Stowarzyszenia
Uchwała 6/WZ/U/2017
w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia w zakresie
wyeliminowania stanowiska prezesa i wiceprezesów jako
oddzielnych organów stowarzyszenia
Uchwała 7/WZ/U/2017
w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia w zakresie
zmiany zasad funkcjonowania terenowych jednostek
organizacyjnych stowarzyszenia

4

0

0

4

0

0

4

0

0

Uchwała 1/WZ/U/2017
w sprawie zmian w zarządzie Stowarzyszenia
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Na podstawie listy członków Stowarzyszenia stwierdzam, że na dzień głosowania Stowarzyszenie liczy
26 członków. Quorum przewidziane §20 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia do podjęcia uchwał wynosi
więc trzech członków.
Wobec powyższych wyników stwierdzam, iż Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Mage.pl wskazanej
powyżej uchwały przyjęło.
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Uchwała 1/WZ/U/2017
w sprawie zmian w zarządzie Stowarzyszenia
§1
Odwołuje się ze stanowiska Prezesa Stowarzyszenia Pana Mikołaja Kondeja.
§2
Powołuje się na stanowisko Prezesa Stowarzyszenia Panią Joannę Kondej.
§3
Wykonanie uchwały powierza się zarządowi.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała 2/WZ/U/2017
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego organizacji
§1
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Mage.pl zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2016, w
którym:
- w bilansie wykazano sumę bilansową w kwocie 12 804,67 zł;
- w rachunku zysków i start wykazano wynik finansowy netto ogółem w kwocie 3 799,25 zł.
a także sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji.
§2
Wykonanie uchwały powierza się zarządowi.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała 3/WZ/U/2017
w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia w zakresie celów działania organizacji
§1
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Mage.pl postanawia nadać §7 Statutu Stowarzyszenia o
dotychczasowym brzmieniu:
§7
1. Głównymi celami stowarzyszenia jest:
a. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój nauki i szkolnictwa wyższego,
b. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej a w szczególności sportów strzeleckich,
c. działalność w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
realizowana w szczególności poprzez promowanie i organizowanie działań o
charakterze kolekcjonerstwa broni,
d. działalność charytatywna.
2. Pomocniczymi celami Stowarzyszenia, realizowanymi równolegle do celów głównych
pozostająe:
a. wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
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b. wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej,
c. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
d. działalność na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy naukowej między
społeczeństwami.
3. Stowarzyszenie może kontynuować również prowadzenie dotychczasowej działalności
kulturalnej związanej z fantastyką, science-fiction i historią.
treść:
§7
1. Głównymi celami stowarzyszenia jest:
a. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój nauki i szkolnictwa wyższego,
b. działalność charytatywna.
2. Pomocniczymi celami Stowarzyszenia, realizowanymi równolegle do celów głównych pozostaje:
a. wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
b. wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej,
c. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
d. działalność na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy naukowej między
społeczeństwami.
3. Stowarzyszenie może kontynuować również prowadzenie dotychczasowej działalności:
a. kulturalnej związanej z fantastyką, science-fiction i historią;
b. w zakresie wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej a w szczególności
sportów strzeleckich,
c. w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowaną w
szczególności poprzez promowanie i organizowanie działań o charakterze
kolekcjonerstwa broni.
§2
Wykonanie uchwały powierza się zarządowi.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała 4/WZ/U/2017
w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia w zakresie wprowadzenia możliwości wynagradzania
członków organów stowarzyszenia
§1
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Mage.pl postanawia nadać §9 Statutu Stowarzyszenia o
dotychczasowym brzmieniu:
§9
Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy swoich członków, do prowadzenia swoich spraw
może zatrudniać pracowników.
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treść:
§9
1. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia
swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
2. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane
w związku z pełnioną funkcją, w wysokości określonej przez walne zgromadzenie.
3. Członkowie zarządu terenowych jednostek organizacyjnych mogą otrzymywać
wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, wysokości
uzgodnionej przez zarząd Stowarzyszenia lub walne zgromadzenie jednostki.
§2
Wykonanie uchwały powierza się zarządowi.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała 5/WZ/U/2017
w zakresie wprowadzenia przesłanki nieaktywności członka jako podstawy jego wykluczenia ze
Stowarzyszenia
§1
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Mage.pl postanawia:
1. Nadać §16 Statutu Stowarzyszenia o dotychczasowym brzmieniu:
§16
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec
Stowarzyszenia,
b. śmierci członka,
c. utraty osobowości prawnej lub likwidacji jednostki organizacyjnej nie posiadającej
osobowości prawnej,
d. utraty praw publicznych,
e. wykluczenia w drodze postępowania dyscyplinarnego.
2. O ustaniu członkostwa orzeka zarząd, dokonując skreślenia z listy.
brzmienie:
§16
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec
Stowarzyszenia,
b. śmierci członka,
c. utraty osobowości prawnej lub likwidacji jednostki organizacyjnej nie posiadającej
osobowości prawnej,
d. utraty praw publicznych,
e. wykluczenia w drodze postępowania dyscyplinarnego,
f. wykluczenia w drodze uchwały zarządu członka nie biorącego uczestnictwa w
działalności Stowarzyszenia przez okres co najmniej roku, pod warunkiem
uprzedniego powiadomienia członka i braku jego sprzeciwu wobec wykreślenia.
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2. O ustaniu członkostwa orzeka zarząd, dokonując skreślenia z listy.
2. Nadać §17 Statutu Stowarzyszenia o dotychczasowym brzmieniu:
§17
Od decyzji zarządu w sprawie odmowy nadania / ustania członkostwa, w ciągu 14 dni od jej
ogłoszenia, przysługuje odwołanie do walnego zgromadzenia.
Brzmienie:
§17
Od decyzji zarządu w sprawie odmowy nadania / ustania członkostwa, w ciągu 14 dni od jej
ogłoszenia/doręczenia, przysługuje odwołanie do walnego zgromadzenia.

§2
Wykonanie uchwały powierza się zarządowi.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała 6/WZ/U/2017
w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia w zakresie wyeliminowania stanowiska prezesa i
wiceprezesów jako oddzielnych organów stowarzyszenia
§1
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Mage.pl postanawia:
1. Nadać §19 ust 6 pkt e o dotychczasowym brzmieniu:
wybór prezesa, wiceprezesów, członków zarządu, przewodniczącego i komisji rewizyjnej,
treść:
wybór osób wchodzących w skład zarządu i komisji rewizyjnej,
2. Skreślić §21, §21a Statutu Stowarzyszenia
3. Nadać §22 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:
§22
1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
2. Zarząd składa się z prezesa a także opcjonalnie wiceprezesów oraz członków wybieranych i
odwoływanych przez walne zgromadzenie.
3. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w razie równej ilości głosów
decyduje głos prezesa. W przypadku zarządu 2 osobowego zarząd podejmuje decyzje
jednomyślnie.
4. Dla ważności uchwał zarządu wymagane jest by w głosowaniu nad nią brała udział co
najmniej ½ uprawnionych do głosu stanowiącego podczas obrad tego organu z
zastrzeżeniem, iż w przypadku powołania zarządu 2 osobowego dla ważności decyzji
wymagane jest wzięcie udziału w głosowaniu przez wszystkich uprawnionych.
5. Szczegółowe zasady działania i obradowania zarządu a także kompetencje poszczególnych
członków określi regulamin uchwalony bezwzględną większością głosów przez ten organ.
6. Do kompetencji zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
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b.
c.
d.
e.
f.
g.

kierowanie działalnością biura i komisji Stowarzyszenia,
realizowanie uchwał walnego zgromadzenia,
uchwalanie rocznych planów działania i ich realizacja,
uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i jego realizacja,
zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
ustalanie wysokości składek członkowskich, zasad zwalniania z nich
i zmniejszania ich wysokości,
h. podejmowanie decyzji w sprawie wstąpienia i wystąpienia do innych organizacji a
także wybór reprezentantów Stowarzyszenia do tych organizacji,
i. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego
i ruchomego,
j. podejmowanie decyzji w innych sprawach finansowych,
k. sprawowanie nadzoru nad biurem Stowarzyszenia,
l. współpraca z instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą,
m. podejmowanie decyzji w innych sprawach przekazanych statutem, uchwałą
walnego zgromadzenia do kompetencji zarządu.
treść:
§22
1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
2. Zarząd składa się z osób wybieranych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.
3. Zarząd wybiera spośród swojego grona bezwzględną większością głosów prezesa i
wiceprezesów.
4. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w razie równej ilości głosów
decyduje głos prezesa. W przypadku zarządu 2 osobowego zarząd podejmuje decyzje
jednomyślnie.
5. Dla ważności uchwał zarządu wymagane jest by w głosowaniu nad nią brała udział co
najmniej ½ uprawnionych do głosu stanowiącego podczas obrad tego organu z
zastrzeżeniem, iż w przypadku powołania zarządu 2 osobowego dla ważności decyzji
wymagane jest wzięcie udziału w głosowaniu przez wszystkich uprawnionych.
6. Szczegółowe zasady działania i obradowania zarządu a także kompetencje poszczególnych
członków określi regulamin uchwalony bezwzględną większością głosów przez ten organ.
7. Do kompetencji zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
b. kierowanie działalnością biura i komisji Stowarzyszenia,
c. realizowanie uchwał walnego zgromadzenia,
d. uchwalanie rocznych planów działania i ich realizacja,
e. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i jego realizacja,
f. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
g. ustalanie wysokości składek członkowskich, zasad zwalniania z nich
i zmniejszania ich wysokości,
h. podejmowanie decyzji w sprawie wstąpienia i wystąpienia do innych organizacji a
także wybór reprezentantów Stowarzyszenia do tych organizacji,
i. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego
i ruchomego,
j. podejmowanie decyzji w innych sprawach finansowych,
k. sprawowanie nadzoru nad biurem Stowarzyszenia,
l. współpraca z instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą,
m. podejmowanie decyzji w innych sprawach przekazanych statutem, uchwałą
walnego zgromadzenia do kompetencji zarządu.
Stowarzyszenie Mage.pl
Zakręt 10/1 60-351 Poznań
KRS: 0000266741 REGON: 300432279 NIP: 7792297596
www.stowarzyszenie.mage.pl

Stowarzyszenie Mage.pl
Zakręt 10/1 60-351 Poznań
www.stowarzyszenie.mage.pl
stowarzyszenie@mage.pl

4. Nadać §23a Statutu organizacji o dotychczasowym brzmieniu:
§23a
Funkcji prezesa, wiceprezesów oraz członków zarządu nie mogą pełnić osoby skazane
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.
treść:
§23a
Funkcji w zarządzie nie mogą pełnić osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§2
Wykonanie uchwały powierza się zarządowi.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała 7/WZ/U/2017
w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia w zakresie zmiany zasad funkcjonowania terenowych
jednostek organizacyjnych stowarzyszenia
§1
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Mage.pl postanawia:
1. przyjąć nowe brzmienie Rozdziału Va Statutu Stowarzyszenia:
ROZDZIAŁ Va
Terenowe jednostki organizacyjne Stowarzyszenia
§34a
Stowarzyszenie prowadzi działalność w ramach jednostki centralnej oraz za pośrednictwem
terenowych jednostek organizacyjnych. Jednostki te mogą w szczególności skupiać członków
działających wyłącznie w obszarze realizacji określonych celów Stowarzyszenia lub prowadzących
działalność na określonym terenie.
§34b
Terenowe jednostki organizacyjne dzielą się na jednostki centralne, których władze są
powoływane przez organy jednostki nadrzędnej oraz jednostki samorządne, których członkowie
samodzielnie wybierają swoje władze.
§34c
Terenowe jednostki organizacyjne działają na podstawie niniejszego statutu. W sprawach w nim
nieuregulowanych stosuje się ich wewnętrzne regulaminy, uchwalone stosownie do przepisów
niniejszego statutu.
§34d
1. Terenowe jednostki organizacyjne Stowarzyszenia mogą za zgodą Zarządu Stowarzyszenia
uzyskać osobowość prawna.
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2. Jednostki nieposiadające osobowości prawnej działają w ramach osobowości prawnej
Stowarzyszenia.
§34e
1. Centralną jednostkę powołuje Zarząd Główny Stowarzyszenia w drodze uchwały nadając jej
regulamin oraz powołując pierwsze władze.
2. Jednostkę samorządną Stowarzyszenia może powołać Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub
na wniosek co najmniej 5 członków zwyczajnych lub pełnych Stowarzyszenia nadając jej
regulamin oraz powołując pierwsze władze.
§34f
Regulamin terenowej jednostki organizacyjnej określa zasady nabywania i utraty członkostwa w tej
jednostce oraz prawa i obowiązki jej członków.
§34g
1. Pracami centralnej jednostki terenowej kieruje Zarząd jednostki powoływany przez Zarząd
Stowarzyszenia.
2. Władzami samorządnej jednostki terenowej są:
a. Walne zgromadzenie jednostki terenowej,
b. Zarząd jednostki terenowej,
3. Regulamin jednostki terenowej może opcjonalnie przewidywać powołanie w niej komisji
rewizyjnej jednostki terenowej.

1.
2.

3.

4.

§34h
W jednostkach samorządnych Walne Zgromadzenie jednostki terenowej jest najwyższą władzą
jednostki.
Regulamin terenowej jednostki organizacyjnej określi, którzy członkowie jednostki posiadają
prawo głosu stanowiącego na walnym zgromadzeniu terenowej jednostki organizacyjnej.
Ograniczenia ustawowe w tym zakresie znajdują zastosowanie.
Walne Zgromadzenie terenowej jednostki organizacyjnej podejmuje decyzje zwykłą
większością głosów chyba, że niniejszy statut lub regulamin terenowej jednostki organizacyjnej
stanowią inaczej.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia samorządnej terenowej jednostki organizacyjnej
należy:
a. określanie głównych kierunków działania terenowej jednostki organizacyjnej,
b. wybór organów terenowej jednostki organizacyjnej,
c. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów terenowej jednostki
organizacyjnej,
d. uchwalanie regulaminu terenowej jednostki organizacyjnej
e. składanie wniosku o nadanie osobowości prawnej terenowej jednostce
organizacyjnej,
f. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu terenowej jednostki organizacyjnej,
g. podejmowanie uchwał w innych sprawach terenowej jednostki organizacyjnej
Stowarzyszenia, nie zastrzeżonych niniejszym statutem lub regulaminem jednostki
do kompetencji innych organów.

§34i
Zarząd jednostki jest organem wykonawczym jednostki, a w jednostkach centralnych organem
zarządzającym całokształtem działalności jednostki.
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§34j
Komisja Rewizyjna jest powoływanym opcjonalnie wewnętrznym organem kontrolnym jednostki
terenowej.
§34k
1. Terenową jednostkę organizacyjną Stowarzyszenia posiadającą osobowość prawną
reprezentują: prezes jednostki lub wiceprezesi jednostki samodzielnie lub dwóch członków
zarządu jednostki działających łącznie.
2. Terenową jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej reprezentują
członkowie zarządu tej jednostki na podstawie i w granicach udzielonych przez Zarząd
Stowarzyszenia pełnomocnictw.
3. Do rozporządzania prawami lub zaciągania zobowiązań przekraczających wartość majątku
terenowej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia wymagana jest każdorazowo zgoda
Zarządu Stowarzyszenia.
§34l
Stowarzyszenie nie odpowiada za długi terenowych jednostek organizacyjnych posiadających
osobowość prawną a terenowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną nie
odpowiadają za długi Stowarzyszenia, chyba, że co innego wynika z warunków oraz dokonanych
czynności prawnych
§34m
1. Centralna jednostka terenowa na wniosek tworzących ją osób i za zgodą Zarządu Głównego
może zostać przekształcona w jednostkę samorządną.
2. Jednostka samorządna na wniosek walnego zgromadzenia jednostki i za zgodą Zarządu
Głównego może zostać przekształcona w jednostkę centralną.
§34n
1. Zarząd Stowarzyszenia może rozwiązać terenową jednostkę organizacyjną Stowarzyszenia:
a. jeżeli liczba członków samorządnej terenowej jednostki organizacyjnej spadnie poniżej
5,
b. jeżeli terenowa jednostka organizacyjna zaprzestała faktycznie działalności na okres
dłuższy niż pół roku,
c. jeżeli działalność jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia rażąco narusza prawo lub
naraża Stowarzyszenie na znaczne straty a inne środki nadzoru przewidziane
niniejszym statutem nie przyniosły rezultatu i nie ma perspektyw by taki rezultat
przyniosły w przyszłości,
d. na wniosek walnego zgromadzenia terenowej jednostki organizacyjnej,
e. na wniosek walnego zgromadzenia Stowarzyszenia
2. Zarząd Stowarzyszenia może rozwiązać Centralną Jednostkę również z własnej inicjatywy.
3. W razie likwidacji terenowej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia środki pozostałe po
przeprowadzeniu likwidacji, po zaspokojeniu wierzycieli podlegają przekazaniu na rzecz
Stowarzyszenia, chyba że regulamin jednostki stanowi inaczej.
§34o
1. Projekty zmian statutu dotyczących działalności terenowych jednostek organizacyjnych
Stowarzyszenia przesyła się władzom terenowych jednostek organizacyjnych w celu
zaopiniowania.
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2. Przedstawione opinie władz terenowych jednostek organizacyjnych przedstawia się Walnemu
Zgromadzeniu Stowarzyszenia
§34p
1. Władze jednostek terenowych w terminach i na zasadach określonych przez Zarząd
Stowarzyszenia składają sprawozdania i dokumenty niezbędne do wypełnienia ciążących na
Stowarzyszeniu obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie księgowości i
sprawozdawczości.
2. Niezależnie od powyższego, władze jednostek terenowych, na żądanie władz centralnych,
udzielają im niezwłocznie wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania jednostek.
§34r
Zmiana regulaminu jednostki terenowej wchodzi w życie nie wcześniej niż przed dniem
zatwierdzenia treści zmian przez Zarząd Stowarzyszenia.
§34s
1. Zarząd Stowarzyszenia może uchylić akt prawa jednostki niezgodny ze statutem lub uchwałą
Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia. W przypadkach mniejszej wagi Zarząd może
poprzestać na zwróceniu uwagi na zaistniałą niezgodność.
2. Zarząd Stowarzyszenia w przypadku stwierdzenia, iż działalność władz terenowej jednostki
organizacyjnej Stowarzyszenia narusza prawo lub może narazić Stowarzyszenie na straty może
wezwać władze tej jednostki do usunięcia zaistniałych naruszeń lub podjęcia stosownych
środków zapobiegawczych, wyznaczając w tym celu stosowny termin.
3. Zarząd Stowarzyszenia w przypadku stwierdzenia, iż działalność członka organu terenowej
jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia narusza prawo lub może narazić Stowarzyszenie na
straty może zawiesić tego członka w jego prawach związanych z zasiadaniem w tym organie.

1.

2.
3.
4.

5.

§34t
Zarząd Stowarzyszenia, w przypadku gdy działalność terenowej jednostki organizacyjnej
posiadającej osobowość prawną wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie przepisów prawa
lub statutu stowarzyszenia, w przypadku jeżeli inne środki pozostają bezskuteczne lub ich
zastosowanie nie daje szans na usunięcie naruszeń w rozsądnym czasie, może podjąć uchwałę
o powołaniu zarządu komisarycznego w tej jednostce.
Z dniem powołanie zarządu komisarycznego uprawnienia organów jednostki terenowej innych
niż walne zgromadzenie oraz członków tych organów wygasają.
Zarząd komisaryczny nie jest związany uchwałami walnego zgromadzenia terenowej jednostki
organizacyjnej i nie może być przez walne zgromadzenie odwołany.
Zarząd komisaryczny podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu usunięcia zaistniałych
naruszeń i/lub zapobieżeniu stratom po czym niezwłocznie zwołuje walne zgromadzenie
terenowej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia w celu wyboru nowego zarządu terenowej
jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia.
Zarząd Główny Stowarzyszenia uchyli zarząd komisaryczny jeżeli jego istnienie okaże się
zbędne a dotychczasowy skład zarządu terenowej jednostki organizacyjnej zapewnia, iż nie
dojdzie do dalszych naruszeń.

2. Dopisać do statutu Stowarzyszenia §48d o brzmieniu:
Z chwilą rejestracji zmian statutu istniejące terenowe jednostki organizacyjne Stowarzyszenia
zaczynają działając na podstawie przepisów niniejszego statutu jako jednostki centralne.
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§2
Wykonanie uchwały powierza się zarządowi.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
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