
         Statut
 Stowarzyszenia na Rzecz Obrony Praw Konsumenta i Obywatela   

                                                   „Pro Futuris” 

   
                                                                      Preambuła

Dążąc do pokazania w świetle prawdy mechanizmów ekonomicznego zniewolenia Polski, Polaków
i ich  rodzin, powodowani troską o prawidłowy rozwój i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz godność, bezpieczeństwo i wolność jej Obywateli, my, Członkowie założyciele, powołujemy 
Stowarzyszenie na rzecz Obrony Praw Konsumenta i Obywatela „PRO FUTURIS”.
Nie zapominajmy o tym, że w ostatecznym rozrachunku rzecz dotyczy nie tylko ekonomii państwa, 
ale przede wszystkim człowieka.
Motywem naszej wspólnej decyzji do działania był impas, w którym tkwiliśmy coraz głębiej i z 
którego szukaliśmy wyjścia. Motywem była też niezgoda na niszczenie polskich rodzin poprzez ich 
nieograniczone zadłużenie i wyzysk przez tych, którzy kosztem ludzkiej egzystencji chcą 
maksymalizować swoje zyski.
Chodzi nam przede wszystkim o:

 uświadamianie społeczne zagrożeń płynących z niekontrolowanej kreacji pieniądza przez 
prywatny sektor finansowy,

 prawdę na temat niepotrzebnego cierpienia ludzi pracy uwikłanych w toksyczne produkty 
finansowe,

 ujawnienie mechanizmów iluzji stworzonych przez świat finansjery, mających pełnić misję 
w życiu publicznym oraz funkcje instytucji zaufania publicznego, w zamian za przyznane 
im przywileje,

 rzetelny dialog z przedstawicielami Państwa Polskiego, którego konstytucyjnym 
obowiązkiem jest poszanowanie sprawiedliwości społecznej i podejmowanie dialogu 
społecznego,

 to, żeby człowiek nie pozostawał sam ze swoim lękiem, lecz włączając się we 
współdziałanie, mógł uczestniczyć w tworzeniu wspólnoty obywatelskiej, zaangażowanej w
obronę strony słabszej, którą są konsumenci - nieprofesjonalni uczestnicy rynku 
gospodarczego RP. W sytuacja spornych jako strona słabsza nie mogą oni sprostać  
przewadze dobrze zorganizowanych podmiotów prawnych, spółdzielczych i państwowych 
prowadzących działalność gospodarcza i finansową w RP.

Pomoc tym, którzy potrzebują zorganizowanego wsparcia, aby skuteczniej bronić swoich praw i 
dochodzić swoich roszczeń wobec profesjonalnych uczestników rynku jest naszą misją.
Misją naszą jest również przeciwdziałanie rosnącemu zadłużeniu ciążącemu na naszym Państwie.
Za konieczne uważamy więc rozpoznanie i ujawnienie społeczeństwu przyczyn powstania 
ogromnego długu publicznego oraz realnych zagrożeń wynikających z tego zadłużenia.
Powołując Stowarzyszenie PRO FUTURIS, zapraszamy wszystkich, którym zależy na przyszłości 
naszego Państwa i godnej egzystencji jego obywateli, do przyłączenia się do naszej grupy i 
wspólnego w niej działania.
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  Rozdział I - Postanowienia ogólne 

§1 

Stowarzyszenie na Rzecz Obrony Praw Konsumenta i Obywatela „Pro Futuris”, zwane dalej 
Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach oraz 
postanowień niniejszego statutu. 

§2 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.
§3 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami 
    kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

§4 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony. 

§5 

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach 
pełnej autonomii. 

§6 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań
może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura, współpracować z kancelariami prawnymi 
również na zasadach komercyjnych.
Stowarzyszenie może wykonywać lub zlecać wykonanie opinii, operatów, opracowań, badań 
statystycznych, analiz, referatów w kraju i poza jego granicami.
W tematach zgodnych z zapisami statutu również na zasadach komercyjnych.
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    Rozdział II - Cele i sposoby ich realizacji 

§7 

Celem stowarzyszenia jest: 
1. Pomoc konsumentom skarżącym się na instytucje rynku finansowego i kapitałowego oraz 
    inne korporacje, w tym banki, firmy ubezpieczeniowe, towarzystwa finansowe i inne, w  
    szczególności wykorzystujące w swojej ofercie umowy ograniczające wolność kontraktową.
2. Pobudzanie, rozwój i organizowanie współpracy pomiędzy środowiskami lokalnymi i 
    praktykami społecznymi na rzecz umacniania w Polsce społeczeństwa obywatelskiego,  
    budowy kapitału społecznego oraz rozwoju i modernizacji kraju poprzez promocję zmian 
    przepisów krajowych i europejskich; 
3. Inne działania pro-konsumenckie: szkolenia, seminaria, petycje, wnioski do odpowiednich 
    organów władzy ustawodawczej i wykonawczej o zmianę w przepisach na korzyść  
    konsumentów, konsultacje projektów tych organów, badanie oczekiwań konsumentów,   
    konsultacje społeczne w zakresie kwestii dotyczących praw konsumentów, badanie praktyk 
    rynkowych uczestników rynku kształtujących sytuację konsumentów, zbieranie i   
    przetwarzanie informacji o tych praktykach, opracowywanie i publikacja raportów, opinii i 
    wytycznych dla uczestników rynku i opinie dla ustawodawcy. 
4. Wspieranie aktywności obywateli w ramach społeczeństwa obywatelskiego.

§8 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele prowadząc nieodpłatną działalność poprzez: 

a. udział w konsultacjach społecznych proponowanych aktów prawnych; 
b. realizację zadań publicznych w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 
c. występowanie z petycjami, wnioskami i apelami do władz publicznych;
d.  gromadzenie i tworzenie zasobów informacji z zakresu tematyki społecznej oraz ich   
    promowanie; 
e. inicjowanie debaty publicznej oraz rekomendowanie rozwiązań o charakterze systemowym w 
    dziedzinie problematyki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem kapitału społecznego i 
    społeczeństwa obywatelskiego; 
f. inicjowanie i realizację kampanii społecznych; 
g. przygotowywanie i wydawanie publikacji, opracowań, analiz i sondaży; 
h. prowadzenie i wspieranie działań informacyjnych i edukacyjnych, w tym prowadzenie;

    spotkań, pogadanek, szkoleń, warsztatów doradztwa, seminariów, konferencji, debat, targów; 
i. działalność medialną, tj. organizowanie portali internetowych, realizowanie audycji  
   radiowych, telewizyjnych lub internetowych, udzielanie wywiadów, redagowanie  

               artykułów do mediów;
j. podejmowanie wspólnych działań z innymi – krajowymi i zagranicznymi – organizacjami, 
   instytucjami, placówkami naukowymi, w zakresie problematyki społecznej, zwłaszcza  
   wyznaczonej celami Stowarzyszenia; 
k. monitorowanie działań władz samorządowych i innych instytucji;
l. organizowanie zgromadzeń, pikiet, manifestacji, happeningów, protestów w tym   
   konsumenckich, o zakresie zarówno krajowym jak i zagranicznym oraz działań o charakterze 
   społecznym i artystycznym, również o zasięgu międzynarodowym;

          m. organizację akcji wspierających dochodzenie praw poszkodowanych przez instytucje,  
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               korporacje i podmioty rynku finansowego w Polsce. 

           n. wytaczanie powództw, reprezentowanie lub współreprezentowanie na rzecz lub w obronie praw
konsumenta, praw obywatela, praw  człowieka oraz prawa naturalnego w mediacjach i  sporach sądowych
we wszystkich instancjach przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi, przed Sądem Najwyższym
,  Naczelnym Sądem Administracyjnym,   jak  również   przed  organami  i  instytucjami     administracji
publicznej,  oraz  innymi  podmiotami  w  kraju  i  zagranicą,  w  tym  w  szczególności  przed  Trybunałem
Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

2. Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie może współdziałać z innymi podmiotami polskimi i
    zagranicznymi, również na podstawie stosownych umów i porozumień, a także podejmować starania 
    o dofinansowanie lub pomoc rzeczową i finansową od polskich i zagranicznych instytucji,  
    organizacji czy sponsorów.

§9 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w 
odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów 
Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 

Rozdział III - Członkowie Stowarzyszenia,  ich prawa i obowiązki
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§10 

    1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, przy czym osoba prawna może być
        jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 
    2. Stowarzyszenie posiada członków: 

a. zwyczajnych, - „Z”
b. wspierających, - „W”
c. honorowych. - „H”

§11 

1) Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną
    deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, posiadająca aktualną składkę na rok bieżący (do końca   
    miesiąca stycznia). Zarząd może podjąć Uchwałę, na podstawie której deklaracje mogą być składane 
za pośrednictwem poczty elektronicznej. Uchwała taka określi warunki, jakie muszą zostać spełnione 
dla skuteczności deklaracji składanych w formie elektronicznej przez wysłanie maila na oficjalny adres 
Stowarzyszenia. Ustala się adres jako podany w komunikacie Zarządu po jego ustanowieniu. 
2) Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd Uchwałą podjętą niezwłocznie. O czym przyjęty
    członek zostaje poinformowany drogą e – mail-ową, na podany w deklaracji adres e- mail.
3) Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc
    finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. 
4) Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji z uzasadnieniem powodu
    braku składki członkowskiej na podstawie Uchwały Zarządu podjętej, nie później niż w ciągu  
    dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. 
    Członkowi wspierającemu nie przysługują wsparcia w postaci nakładów finansowych związanych  
    z jego członkostwem, nie przysługuje mu również wsparcie związane z nakładem pracy członków  
    zwyczajnych, jak i współreprezentacja przed instytucjami państwowymi, czy sądem powszechnym na
    wszystkich etapach postępowania, również już rozpoczętych.
5) Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w
    działalność i rozwój Stowarzyszenia. 
6) Członkiem honorowym staje się po przyjęciu Uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu
    albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia podjętej z inicjatywy własnej, albo na wniosek co  
    najmniej 6 członków Stowarzyszenia. 
7) Treść i wzór formularza deklaracji członkowskiej oraz warunki obowiązujące przy jej składaniu, jak
     i formę określa Zarząd Stowarzyszenia w drodze Uchwały, wraz z wysokością składki rocznej  
     wyrażonej w PLN i na cały rok bieżący, niezależnie od miesiąca jej wpłaty.

§12 

    Członkowie zwyczajni mają prawo do: 
1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, 
2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 
3. udziału we wszystkich działaniach organizowanych przez Stowarzyszenie, 
4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia, bezpośrednio do władz   

Stowarzyszenia lub poprzez reprezentantów – KOORDYNATORÓW WOJEWÓDZKICH na     
zjazdach ogólnopolskich.
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§13 

    Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 
1. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów, 
2. przestrzegania Statutu i Uchwał władz Stowarzyszenia, 
3. regularnego opłacania składek członkowskich, do końca stycznia każdego rozpoczynającego 
    się roku bieżącego, w wysokości ustalonej drogą uchwały przez władze Stowarzyszenia.

§14 

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą
    jednak brać udział z głosem doradczym, w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym    
    posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania
    Statutu oraz Uchwał władz Stowarzyszenia. 
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 
4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu oraz Uchwał władz Stowarzyszenia. 

§15 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia, złożonej na ręce  
    Zarządu, 
b) wykluczenia Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia,

- z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich, - pomimo            
              wezwania do uiszczenia opłaty, drogą e-mail-ową lub listowną,

- z powodu rażącego naruszenia zasad Statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał 
  władz, 
- ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia, 

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej, przez członka wspierającego. 

2. Od Uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie
    do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej Uchwały.   
    Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia, natomiast będzie rozpatrywane 
    na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest  ostateczna. Do czasu  
    rozpoznania odwołania przez walne, Członek którego dotyczy uchwała pozbawiająca członkostwa     
    jest zawieszony w prawach członka, do czasu rozstrzygnięcia złożonego, przez Walne Zebranie  
    Członków.
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Rozdział IV - Władze Stowarzyszenia

§16 

   Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie Członków, 
2. Zarząd, 
3. Komisja Rewizyjna. 

§17 

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, 
zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do  
    głosowania. 
    W przypadku braku kworum, zwołuje się II Walne Zebranie Członków, w terminie nie krótszym niż  
    0,5 godz. od zakończenia I Walnego Zebrania Członków, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od  
    zwołania I Walnego Zebrania członków.
    W II terminie, Uchwały Walnego Zebrania Członków są podejmowane w głosowaniu jawnym,  
    zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,
    uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie 
    organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu. 

§18 

Kadencja wszystkich wybieranych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat jednak nie dłużej niż dwie kolejne 
kadencje. 
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Rozdział V - Walne Zebranie Członków 

§19 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
3. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat,
    jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym  
    porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Dopuszcza się zgłoszenie  
    pisemnego pełnomocnictwa. Uchwała jest ważna w przypadku przegłosowania zwykłą większością  
    głosów obecnych i pełnomocnictw, za jej przyjęciem. W przypadku równej ilości głosów decydujący 
    głos należy do Prezesa. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim
    terminie nie krótszym niż 0,5 godz. od zakończenia I Walnego Zebrania Członków, nie później  
    jednak niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania I Walnego Zebrania Członków. W II  terminie uchwały 
    Walnego Zebrania Członków są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,  
    bez względu na liczbę obecnych członków. 
4. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez dotychczasowe władze regulaminu
    obrad. 
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 

a. z własnej inicjatywy 
b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej 
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia 

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty
    zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

§20 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 
    1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia. 
    2. Uchwalanie zmian Statutu. 
    3. Wybór i odwoływanie Prezesa, Skarbnika, Sekretarza, Członków Zarządu, Przewodniczącego i  
        Członków Komisji Rewizyjnej. 
    4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej. 
    5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia. 
    6. Rozpatrywanie odwołań od Uchwał Zarządu. 
    7. Podejmowanie Uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku. 
    8. Podejmowanie Uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego. 
    9. Weryfikacja i ewentualna zmiana wysokości składek członkowskich. 
  10. Podejmowanie Uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz  
       Stowarzyszenia. 
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Rozdział VI - Zarząd 

§21 

1. Zarząd jest powołany do kierowania bieżącą działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z  
    Uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 
2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, Sekretarza i Skarbnika. 
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 
    Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub większość Członków Zarządu. 
4. Uchwały Zarządu są podejmowane przy obecności co najmniej połowy jego członków,  

                zwykłą większością oddanych głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa  
                Zarządu. 

5. Na posiedzenie Zarządu, za zgodą prezesa lub większości Członków Zarządu, mogą być  
                zapraszane osoby postronne w celu doradczym, opiniotwórczym lub reprezentacji regionów.

§22 

Do kompetencji Zarządu należy: 
1. Organizowanie i kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia. 
2. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków. 
3. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia. 
4. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej. 
5. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 
6. Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia. 
7. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków. 
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Rozdział VII - Komisja Rewizyjna 

§23 

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu  
    Stowarzyszenia. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, które wybierają spośród siebie  

                Przewodniczącego.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w 
    roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący. 
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane przy obecności co najmniej połowy jej  
    członków, zwykłą większością oddanych głosów. W przypadku równości głosów, decyduje 
    głos Przewodniczącego Komisji. 

§24 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia. 
2. Ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu. 
3. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności   
    Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia. 
4. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi. 
5. Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych Członków Zarządu w razie jego 
    bezczynności. 
6. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. 
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Rozdział VIII - Majątek i gospodarka finansowa 

§25 

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 
a. składki członkowskie, 
b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu, 
c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty, 
d. dochody z własnej działalności,
e. dochody z działalności gospodarczej, zgodnie z postanowieniami art. 9 Statutu. 

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia, podejmuje Zarząd. 

§26 

1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań
    majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do: 

a. członków Stowarzyszenia i jego organów, 
b. pracowników Stowarzyszenia, 
c. małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub 
    powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia, 
d. osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1 pkt. a – d
    na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich.
3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1 pkt. a –
    d na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie takie wynika wprost  
    ze Statutu Stowarzyszenia. 
4. Zabronione jest kupowanie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
    uczestniczą osoby wymienione w ust. 1 pkt a i b oraz od osób, o których mowa w ust. 1 pkt. c i d. 

§27 

1. Oświadczenia woli oraz dokumenty na mocy których Stowarzyszenie zaciąga zobowiązania
    materialne wobec osób trzecich, w zakresie spraw należących do zwykłego zarządu mieniem  
    Stowarzyszenia, muszą zawierać podpisy Prezesa lub większości Członków Zarządu 

2. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem Stowarzyszenia, oraz do
    czynności, z których dla Stowarzyszenia wynikałoby zobowiązanie o wartości powyżej 10.000,00 zł  
    jednorazowo lub 10.000,00 w skali roku kalendarzowego (przy zobowiązaniach powtarzalnych),  
    wymagana jest uchwała Walnego Zebrania Członków, wyrażająca zgodę na zaciągnięcie przez Zarząd
    takiego zobowiązania 
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 Rozdział IX – STRUKTURA ORGANIZACYJNA STOWARZYSZENIA

§30

1) Stowarzyszenie poprzez Zarząd może w drodze Uchwały powołać wedle potrzeb wojewódzkie
jednostki koordynacji terenowej, zwane regionami, z zawartą nazwą województwa.

2) Ustala się maksymalną ilość regionów, jako 16 (ilość województw), w tym zawarta siedziba, z 
centralą Stowarzyszenia we Wrocławiu.

3) Nazwy regionów oraz zasięg terytorialny poszczególnych regionów ustala Zarząd 
Stowarzyszenia, na drodze Uchwały.

4) Koordynatorów regionalnych zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia na wniosek 10 członków 
Stowarzyszenia z danego regionu (województwa), w drodze Uchwały.

5) Koordynatorzy regionalni lub osoby przez nich wyznaczone poprzez spotkania w regionie 
wypracowują zdanie i opinie regionu w danych zagadnieniach, jak i mają umocowanie 
członków z danego regionu do składania wniosków na zjazdach organizowanych przez Zarząd.
Miejsce, termin oraz harmonogram krajowych zjazdów, ustala Prezes Stowarzyszenia lub 
więcej niż połowa Członków Zarządu w drodze głosowania zwykłego.

            Koordynatorzy regionalni sprawują grupę doradczą dla Członków Zarządu Stowarzyszenia.
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 Rozdział X – Postanowienia końcowe
                                                                               

§28 

1) Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków, zwykłą
    większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, lub  
    w przypadku braku kworum, zwołuje się  II Walne Zebranie Członków, w terminie nie krótszym niż  
    0,5 godz. od zakończenia I Walnego Zebrania Członków, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od  
    zwołania I Walnego Zebrania Członków. W II terminie, uchwały Walnego Zebrania Członków są  
    podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych  
    członków.

2) Zmiany po przyjęciu Uchwał zmieniających zapisy Statutu, zgłaszane są przez Zarząd do Sądu
    Rejestrowego, niezwłocznie.

3) Zmiany Statutu wchodzą w życie w chwili podjęcia Uchwały o zmianie Statutu z tym zastrzeżeniem,
    że zmiany Statutu dotyczące zaciągania zobowiązań finansowych wchodzą w życie po  
    uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego.

4) W sprawach nie uregulowanych zapisami mniejszego Statutu mają zastosowanie przepisy Ustawy z
    dnia 07.04.1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach, oraz odpowiednio, inne przepisy prawa.

§29 

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną 
    większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków, uprawnionych do  
    głosowania. 
2. Likwidatorami są Członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zgromadzenie nie  
    wyznaczy innych likwidatorów 
3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia zostanie podzielony zgodnie z Uchwałą  
    Walnego Zgromadzenia. 
4. W sprawach dotyczących likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w Statucie, mają 
    zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 07.04.1989 r., Prawo o Stowarzyszeniach.
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