STATUT STOWARZYSZENIA „CENTRUM ŁUCZNICTWA TRADYCYJNEGO”
§1
Postanowienia ogólne
1. Stowarzyszenie działa pod nazwą „Centrum Łucznictwa Tradycyjnego” i jest dalej zwane
„Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „CŁT”.
3. Stowarzyszenie działa na podstawie i w granicach obowiązującego w Rzeczypospolitej
Polskiej prawa.
4. Stowarzyszenie posiada osobowość osobowość prawną.
5. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.
6. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji celów
statutowych, Stowarzyszenie może podejmować działania także poza granicami Polski.
7. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej Członków Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz zlecać dokonywanie czynności osobom
fizycznym i prawnym.
8. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych oraz międzynarodowych
organizacji.
9. Stowarzyszenie ma prawo posiadać i używać własnych znaków organizacyjnych, loga oraz
pieczęci.
10. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w
odrębnych przepisach. Podjęcie działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie poprzedzone
jest podjęciem uchwały Walnego Zebrania Członków.
11. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i
nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
12. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieokreślony.
§2
Cele działania Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
1. Celem Stowarzyszenia jest:
a. propagowanie, rozwój, popularyzacja i promocja kultury fizycznej i sportu oraz
innych form aktywnego wypoczynku w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem
łucznictwa tradycyjnego;
b. zbieranie, opracowywanie i upowszechnianie materiałów i informacji dotyczących
łucznictwa;
c. rozwijanie i wspieranie inicjatyw i działań zmierzających do rozwoju i
popularyzacji łucznictwa w Polsce;
d. organizowanie, współorganizowanie i wspieranie warsztatów, szkoleń, turniejów,
obozów oraz innych wydarzeń związanych z łucznictwem w Polsce;
e. prowadzenie działalności mającej na celu integrację środowiska łuczników;
f. prowadzenie działalności integrującej Członków Stowarzyszenia;
g. kształcenie kadry instruktorskiej.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a. organizowanie warsztatów, szkoleń, turniejów, pokazów i spotkań łuczniczych w
Polsce;
b. organizowanie wyjazdów Członków Stowarzyszenia na turnieje i spotkania
łucznicze;
c. organizowanie wystaw, prelekcji i pokazów mających na celu propagowanie i
upowszechnianie wiedzy o łucznictwie;
d. udostępnianie Członkom Stowarzyszenia sprzętu do organizacji warsztatów,
turniejów, pokazów i szkoleń;
e. gromadzenie i opracowywanie informacji z zakresu historii łucznictwa;
f. współpracę z osobami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie
zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie łucznictwa;
g. promocję łucznictwa;
h. współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi oraz organizacjami
krajowymi i międzynarodowymi.
3. Stowarzyszenie może realizować swoje cele jako organizacja pożytku publicznego.
§3
Członkowie Stowarzyszenia
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być także cudzoziemcy, w tym niemający miejsca
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a. Członków Zwyczajnych,
b. Członków Wspierających,
c. Członków Honorowych.
4. Osoba prawna może być wyłącznie Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia.
5. Wszyscy Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
a. przestrzegania postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał Organów
Stowarzyszenia,
b. czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia,
c. swoim zachowaniem godnie reprezentować Stowarzyszenie i dbać o jego dobre
imię.
§4
Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
1. Członek Zwyczajny ma prawo do:
a. czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia,
b. zgłaszania opinii, wniosków i propozycji do organów Stowarzyszenia,

c. uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia,
d. korzystania z porad, wsparcia i zaplecza techniczno-rzeczowego Stowarzyszenia,
pod warunkiem, że służy to wypełnianiu celów Stowarzyszenia,
e. uzyskiwania informacji o sposobie wykorzystywania środków przeznaczonych na
rzecz Stowarzyszenia.
2. Członek Zwyczajny ma obowiązek regularnego opłacania składek członkowskich.
§5
Członkowie Wspierający Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
1. Członkiem Wspierającym może być osoba prawna bądź fizyczna zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową
lub organizacyjną.
2. Osoba prawna wykonuje swoje funkcje Członka Wspierającego przez przedstawiciela.
3. Członek Wspierający Stowarzyszenia ma prawa Członka Zwyczajnego, poza prawem
udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach Członków oraz korzystania z czynnego i
biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia.
4. Członek Wspierający ma obowiązek udzielać pomocy finansowej, rzeczowej lub
organizacyjnej na rzecz Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
5. Członek Wspierający nie ma obowiązku opłacania składek członkowskich.
§6
Członkowie Honorowi Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
1. Osobę, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia,
Stowarzyszenie może za jej zgodą przyjąć w poczet Członków Honorowych.
2. Członek Honorowy Stowarzyszenia ma prawa Członka Zwyczajnego, poza prawem
udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach Członków oraz korzystania z czynnego i
biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia. Członek Honorowy nie ma
obowiązku opłacania składek członkowskich.
§7
Zasady przyjmowania w poczet członków Stowarzyszenia
1. Członkowie Zwyczajni i Wspierający przyjmowani są w poczet Członków Stowarzyszenia
w drodze uchwały podjętej przez Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie złożonej deklaracji
członkowskiej.
2. Członkowie Honorowi przyjmowani są w poczet Członków Stowarzyszenia w drodze
uchwały podjętej przez Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie uzasadnionego, pisemnego
wniosku przynajmniej połowy ogólnej liczby Członków Zwyczajnych.
3. Uchwała o przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet Członków Stowarzyszenia musi być
podjęta przez Zarząd na najbliższym zebraniu Zarządu, w terminie nie późniejszym niż 30
dni od dnia złożenia stosownego wniosku.

4. W terminie 14 dni od podjęcia stosownej Uchwały, Zarząd powiadamia osoby
zainteresowane o przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet Członków Stowarzyszenia drogą
elektroniczną na podany w deklaracji adres e-mail lub w inny stosowny sposób w przypadku
Członków Honorowych.
5. Członkostwo w Stowarzyszeniu nabywa się z dniem podjęcia stosownej Uchwały.
6. W wypadku odmowy przyznania praw członkowskich, osoba ma prawo wniesienia
odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej
decyzji. Uchwała Walnego Zebrania Członków dotycząca odwołania jest ostateczna.
§8
Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. rezygnacji Członka Stowarzyszenia, zgłoszonej Zarządowi Stowarzyszenia,
b. śmierci Członka Stowarzyszenia,
c. utraty zdolności prawnej przez Członka Wspierającego Stowarzyszenia,
d. wykluczenia przez Zarząd z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez
okres pół roku,
e. wykluczenia przez Zarząd na skutek naruszenia postanowień Statutu oraz uchwał
organów Stowarzyszenia,
f. wykluczenia przez Zarząd z powodu notorycznego braku udziału w pracach
Stowarzyszenia,
g. uzasadnionego, pisemnego wniosku przynajmniej połowy Członków Zwyczajnych.
2. Uchwałę o ustaniu członkostwa w Stowarzyszeniu podejmuje Zarząd.
3. Uchwała o ustaniu członkostwa w Stowarzyszeniu musi być podjęta przez Zarząd na
najbliższym spotkaniu Zarządu, w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia złożenia
stosownego wniosku lub od dnia uzyskania przez Zarząd informacji o zaistnieniu zdarzeń
opisanych w § 8 ust. 1, lit. b, c, d, g.
4. W terminie 14 dni od podjęcia Uchwały o ustaniu członkostwa, Zarząd powiadamia osoby
zainteresowane drogą elektroniczną, za wyjątkiem sytuacji wymienionych w § 8, ust. 1, lit. b,
c z podaniem przyczyn ustania członkostwa i uzasadnieniem swojego stanowiska.
5. Od Uchwały Zarządu o ustaniu członkostwa, osobie wykluczonej przysługuje prawo
odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania
zawiadomienia. Uchwała Walnego Zebrania Członków dotycząca odwołania jest ostateczna.
6. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje z upływem terminu do wniesienia odwołania od
uchwały Zarządu a w wypadku wniesienia odwołania z dniem podjęcia przez Walne Zebranie
Członków uchwały o utrzymaniu w mocy uchwały Zarządu.
§9
Organy Stowarzyszenia
1. Organami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,

c. Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wybieralnych Organów Stowarzyszenia trwa 4 lata i upływa z dniem odbycia
Walnego Zebrania Członków za ostatni pełny rok urzędowania tych organów.
3. Po zakończeniu kadencji członkowie wybieralnych Organów Stowarzyszenia mogą zostać
ponownie wybrani.
4. Uchwały wszystkich Organów Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym,
zwykłą większością głosów chyba, że pozostałe postanowienia Statutu stanowią inaczej.
§ 10
Walne Zebranie Członków
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział wszyscy Członkowie Stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd drogą uchwały nie
rzadziej niż raz w roku w terminie do końca czerwca danego roku.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w szczególnie uzasadnionych przypadkach
może drogą uchwały zwołać Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby Członków Zwyczajnych
Stowarzyszenia.
7. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 60 dni,
od dnia otrzymania wniosku określonego w § 10 ust. 6, lit. b, c. W przypadku niezwołania
Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w tym terminie, Nadzwyczajne Walne Zebranie
Członków zwołuje Komisja Rewizyjna.
8. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania Członków, Zarząd powiadamia Członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni
przed terminem zebrania. Wraz z powiadomieniem, Zarząd doręcza projekty uchwał, które
według porządku obrad mają zostać poddane głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków.
Powiadomienie może zostać przesłane na adres e-mail podany w deklaracji członkowskiej
lub opublikowane w sieci Internet w miejscu dostępnym dla Członków.
9. W przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o
których mowa w stosownych ustawach, uchwała zwołująca Walne Zebranie Członków może
dopuszczać zdalny udział w nim przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co
obejmuje w szczególności:
a. transmisję obrad w czasie rzeczywistym,
b. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących
w Walnym Zebraniu Członków, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad
Walnego Zebrania Członków, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad,
c. wykonywanie osobiście prawa głosu przed lub w toku obrad.
10. Każdemu Członkowi Zwyczajnemu przysługuje na Walnym Zebraniu Członków jeden
głos stanowiący.

11. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Członków
Zwyczajnych Stowarzyszenia, chyba, że pozostałe postanowienia Statutu stanowią inaczej.
12. Jeżeli jest to zaznaczone w powiadomieniu, o którym mowa w § 10 ust. 8, Walne
Zebranie Członków może być zwołane w dwóch terminach, z których drugi może nastąpić
nie wcześniej niż 30 minut po pierwszym. W drugim terminie nie obowiązuje konieczność
uzyskania kworum o którym mowa w § 10 ust. 11. Walne Zebranie Członków odbywające się
w drugim terminie nie może zmienić porządku obrad określonego w zawiadomieniu, o
którym mowa w § 10 ust. 8.
13. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a. określanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia,
c. wybór i odwoływanie członków Organów Stowarzyszenia,
d. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e. udzielanie lub odmowa udzielania absolutorium Organom Stowarzyszenia,
f. rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia od uchwał Zarządu,
g. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu i Komisji
Rewizyjnej,
h. rozpatrywanie odwołań osób ubiegających się o przyjęcie do Stowarzyszenia i
wykluczonych ze Stowarzyszenia,
i. podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do innych organizacji,
j. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
§ 11
Zarząd Stowarzyszenia
1. Zarząd kieruje Stowarzyszeniem zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu,
uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie oraz ponosi
odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków
2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4 członków.
3. Członkowie Zarządu są wybierani w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Członków
spośród Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia. Członkowie Zarządu wybierają spośród
siebie Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Skarbnika.
4. Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia za pełnienie swoich funkcji. Mają
jednak prawo do zwrotu uzasadnionych i udokumentowanych kosztów poniesionych w
związku z pełnieniem funkcji.
5. Członek Zarządu nie może pełnić funkcji w Komisji Rewizyjnej.
6. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych w imieniu
Stowarzyszenia uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
7. Do zaciągnięcia zobowiązania finansowego powyżej 500 zł wymagana jest Uchwała
Zarządu podjęta jednogłośnie przez wszystkich członków Zarządu.
8. Jeżeli skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu
może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Zarządu.
Dokooptowani Członkowie Zarządu pełnią funkcję warunkowo – do najbliższego Walnego

Zebrania Członków. Dla innych przypadków, skład Zarządu powinien być uzupełniony drogą
określoną w § 11 ust. 3.
9. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy
miesiące. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w formie zdalnej, z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej.
10. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
11. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przez nie
mniej niż 3 członków Zarządu, chyba, że pozostałe postanowienia Statutu stanowią inaczej.
W wypadku równej liczby głosów o wyniku głosowania decyduje głos Prezesa Zarządu.
12. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane drogą obiegową.
13. Do kompetencji Zarządu należy:
a. reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,
b. realizowanie i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
d. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
e. podejmowanie decyzji w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku
Stowarzyszenia,
f. prowadzenie rachunkowości Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa;
g. podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykluczania Członków
Zwyczajnych oraz Wspierających,
h. podejmowanie decyzji w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników
Stowarzyszenia,
i. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
j. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
k. składanie Walnemu Zebraniu Członków wniosków o uchwalenie zmian do Statutu
Stowarzyszenia,
l. składanie Walnemu Zebraniu Członków wniosku o rozwiązanie Stowarzyszenia,
ł. bieżące prowadzenie Rejestru członków Stowarzyszenia,
m. ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz harmonogramu jej płatności.
§ 12
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli
nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej są wybierani w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie
Członków spośród Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia. Członkowie Komisji Rewizyjnej
wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia za pełnienie swoich
funkcji. Mają jednak prawo do zwrotu uzasadnionych i udokumentowanych kosztów
poniesionych w związku z pełnieniem funkcji.
5. Żaden z członków Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem Zarządu Stowarzyszenia.

6. Jeżeli skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,
uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie
Komisji Rewizyjnej. Dokooptowani Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoją funkcję
warunkowo – do najbliższego Walnego Zebrania Członków. Dla innych przypadków, skład
Komisji Rewizyjnej powinien być uzupełniony drogą określoną w § 12 ust. 3.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu
Stowarzyszenia z głosem doradczym.
8. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż
raz w roku.
9. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący.
10. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności
nie mniej niż 2 członków Komisji Rewizyjnej, chyba, że pozostałe postanowienia Statutu
stanowią inaczej. W wypadku równej liczby głosów o wyniku głosowania decyduje głos
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
11. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. nadzorowanie działalności statutowej i gospodarki finansowej Stowarzyszenia, jej
zgodności z prawem, Statutem Stowarzyszenia i uchwałami Walnego Zebrania
Członków,
b. przedstawianie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli, żądania
wyjaśnień i usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
c. przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdań ze
swojej działalności,
d. składanie Zarządowi wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia,
e. zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w wypadku nie zwołania go
przez Zarząd w terminie przewidzianym w Statucie,
f. składanie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia wniosku o udzielenie lub
odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi,
g. zwołanie posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia.
§ 13
Majątek Stowarzyszenia
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości i nieruchomości.
2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie,
b. darowizny finansowe i rzeczowe,
c. dotacje i granty od instytucji państwowych, samorządowych oraz Unii Europejskiej
i funkcjonujących w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oraz krajowych
i zagranicznych osób prawnych,
e. dochody z majątku Stowarzyszenia,
f. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia,
g. przychody z działalności pożytku publicznego,
h. dochody ze zbiórek publicznych,

i. wierzytelności oraz prawa majątkowe,
j. dochody z działalności gospodarczej.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd Stowarzyszenia.
4. Zarząd prowadzi rachunkowość Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
5. Rok rozliczeniowy dla gospodarki finansowej Stowarzyszenia pokrywa się z rokiem
kalendarzowym.
§ 14
Zmiany Statutu
1. Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w
głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 15
Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia
1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków
podjętej w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej
połowy ogólnej liczby Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji oraz cel, na jaki
zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
3. Likwidatorami Stowarzyszenia jest Zarząd Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie
wyznaczy innych likwidatorów.

Podpisano:

