Załącznik nr 3 do Protokołu Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia Bractwo Rycerskie Zamku Będzin

Statut
Stowarzyszenia Bractwo Rycerskie Zamku Będzin
Uchwalony dnia 08.10.2011 r

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Ustanawia się stowarzyszenie o nazwie: “Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Zamku Będzin”, zwane w dalszej
części statutu Stowarzyszeniem.
§2
Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, a siedzibą stowarzyszenia jest
miasto Będzin w województwie Śląskim.
§3
- Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r - “Prawo o Stowarzyszeniach”.
- Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem opierającym swą działalność na
pracy
społecznej swych członków. Stowarzyszenie do celów statutowych może zatrudniać pracowników.
§4
Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych oraz międzynarodowych o tych samych lub
podobnych celach działania.
§5
Stowarzyszenie używa pieczęci, odznak i symboli. Posiada swój herb z zachowaniem obowiązujących w tym
zakresie przepisów.
Herbem Stowarzyszenia jest biała wieża ostatecznej obrony na polu dzielonym pionowo złoto - purpurowym,
przy czym pole złote jest po stronie lewej (patrząc na herb).
Rozdział 2
Cele i sposoby ich realizacji
§6
Celem Stowarzyszenia jest:
• Propagowanie kultury i wiedzy historycznej o państwie polskim i państwach z nim sąsiadujących z okresu
średniowiecza.
• Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej
• Pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej

•
•
•
•
•
•
•

Popularyzacja postaw i obyczajów rycerskich.
Odtwórstwo kultury materialnej średniowiecza.
Prezentowanie strojow, rzemiosła, sztuk walki i obyczajów z okresu średniowiecza wg dostępnych źródeł
historycznych.
Działanie na rzecz ochrony i renowacji zabytków, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Działanie na rzecz rozwoju kultury fizycznej i turystyki.
Promocja Zamku i miasta Będzin oraz regionu śląsko - dąbrowskiego w tym ich walorów turystycznych.
Ochrona środowiska naturalnego.

§7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
• Organizowanie Turniejów Rycerskich, pokazów, widowisk historycznych, koncertów i festiwali muzyki
dawnej oraz tańców dawnych.
• Udział w Turniejach i wszelkiego rodzaju imprezach rycerskich, historycznych i sportowych organizowanych na terenie całego kraju i za granicą.
• Prowadzenie działalności szkoleniowo-sportowej w zakresie wymaganym dla realizacji pkt 1 i 2.
• Pomoc w wyposażeniu i pozyskiwanie środków na wyposażenie członków Stowarzyszenia w sprzęt
i ubiór niezbędny do realizacji celów statutowych.
• Współpracę z mediami, instytucjami, organami państwowymi, urzędami samorządowymi i organizacjami
pozarządowymi.
• Działalność edukacyjną, patriotyczną, wychowawczą.
• Organizację i uczestnictwo w imprezach turystycznych.
• Wytwarzanie replik: ubiorów, uzbrojenia, narzędzi historycznych oraz innych elementów kultury materialnej związanych z okresem średniowiecza.
• Wydawanie materiałów popularyzujących działalność stowarzyszenia.
• Inicjowanie restauracji zachowanych zamków średniowiecznych i innych obiektów historycznych.
• Występowanie z wnioskami, inicjatywami i postulatami do jednostek administracji publicznej w sprawach
związanych z celami działalności Stowarzyszenia.
• Aktywne uczestniczenie w ochronie przyrody ze szczególnym uwzględnieniem organizacji imprez historycznych w warunkach środowiska naturalnego.
• Organizację i uczestnictwo w wykładach prowadzonych przez Profesorów Uniwersyteckich i innych ekspertów w dziedzinie szeroko pojętej historii.
• Organizowanie zebrań i szkoleń członków Stowarzyszenia.
§8
Dla uzyskania dodatkowych środków przeznaczonych na cele statutowe Stowarzyszenie może prowadzić
działalność gospodarczą zgodnie z właściwymi przepisami.
Poniżej przedstawia się prowadzony rodzaj działalności wg aktualnej na rok 2011 klasyfikacji PKD wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności
(PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885) (W przypadku późniejszych zmian obowiązuje PKD aktualny):
PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
PKD 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
PKD 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
niesklasyfikowane
PKD 58.11.Z Wydawanie książek
PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
PKD 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów

PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
PKD 79.11.A Działalność agentów turystycznych
PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
PKD 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
PKD 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
PKD 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
PKD 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
PKD 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
PKD 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
Rozdział 3
Członkowie Stowarzyszenia
§9
Członkami Stowarzyszenia są:
• Członkowie Zwyczajni.
• Członkowie Honorowi.
• Członkowie Wspierający.
§ 10
I Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każdy:
• Posiadający zdolność do czynności prawnych.
• Nie jest pozbawiony praw publicznych.
• Uznający cele Stowarzyszenia i popierający jego działalność.
• Kto odbył staż ( nowicjat ).
II Członek Zwyczajny Stowarzyszenia uprawniony jest do:
• Biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
• Udziału w Walnych Zgromadzeniach z głosem decydującym.
• Zgłaszania wniosków, postulatów, projektów i oświadczeń
• Bezpłatnego udziału w Turniejach i pokazach, w miarę posiadanych przez Stowarzyszenie środków
• finansowych.
• Korzystania z uprawnień wynikających ze statutowej działalności Stowarzyszenia.
• Zgłaszania wniosków i postulatów do władz Stowarzyszenia.
• Zatrzymywania wszelkiego rodzaju trofeów zdobytych w turniejach indywidualnych.
III Członek Zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
• Przestrzegania postanowień statutu Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia.
• Regularnego opłacania składek członkowskich.
• Podejmowania wszelkich działań mających na celu realizację zadań Stowarzyszenia oraz ich propagowania.
• Czynnego udziału w życiu organizacyjnym Stowarzyszenia.
• Godnego reprezentowania Stowarzyszenia, posiadania właściwego stroju oraz oręża lub odpowiednich
narzędzi adekwatnie do odtwarzanej postaci.

§ 11
Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać także:
• Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
• Małoletni poniżej 16 lat, za zgodę przedstawicieli ustawowych.
Osoby te posiadają te same prawa i obowiązki, co Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia oraz prawa udziału w głosowaniu na Walnych
Zgromadzeniach w przypadku małoletnich poniżej 16 lat.
§ 12
• Członkiem Honorowym może zostać osoba wybitnie zasłużona dla celów i idei propagowanych i realizowanych przez Stowarzyszenie.
• Godność Członka Honorowego nadaje uchwałą Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.
• Członek Honorowy ma wszelkie uprawnienia Członka Zwyczajnego z pominięciem biernego i czynnego
prawa wyborczego.
• Członek Honorowy zwolniony jest od płacenia składek.
• Pozbawienie godności Członka Honorowego może nastąpić uchwałą Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia na wniosek Zarządu lub 1/3 Członków Zwyczajnych.
§ 13
• Członkiem Wspierającym może zostać osoba fizyczna i prawna wybitnie zasłużona dla Stowarzyszenia
i wspierająca finansowo Stowarzyszenie i realizację celów i idei przez nie propagowanych.
• Godność Członka Wspierającego nadaje uchwałą Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na wniosek
Zarządu.
• Członek Wspierający ma wszelkie uprawnienia Członka Zwyczajnego z pominięciem biernego i czynnego prawa wyborczego.
• Członek Wspierający zwolniony jest od płacenia składek.
• Pozbawienie godności Członka Wspierającego może nastąpić uchwałą Walnego Zgromadzenia
Stowarzyszenia na wniosek Zarządu lub 1/3 Członków Zwyczajnych.
§ 14
Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia zostaje osoba, która spełnia warunki określone w statucie, złożyła
stosowną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia i wpłaciła ustaloną przez Zarząd opłatę wpisową.
Zarząd, w terminie do 3 miesięcy od złożenia deklaracji, po weryfikacji wyżej wzmiankowanych warunków,
wpisuje przyjętą osobę na listę członków Stowarzyszenia.
W przypadku stwierdzenia przez Zarząd, że osoba ta nie spełniania warunków, Zarząd odmawia wpisania na
listę członków Stowarzyszenia.
Od uchwały Zarządu odmawiającej wpisu na listę członków Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania
do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
§ 15
Wzór deklaracji, o której mowa w §14 określa Zarząd.
§ 16
Szczegółowy zakres praw i obowiązków Członków Stowarzyszenia określa uchwała uchwalona przez Walne
Zgromadzenie Stowarzyszenia.
§ 17
Przynależność do Stowarzyszenia ustaje na skutek:
• Dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia.
• Skreślenia na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia z powodu:

•
•
•
•
•
•

zawinionego niepłacenia składek przez kolejne 3 miesiące, mimo pisemnego upomnienia,
nieprzestrzegania postanowień statutu,
prawomocnego orzeczenia Sądu Honorowego za zachowanie niegodne Członka Stowarzyszenia,
ujawnionego działania na szkodę Stowarzyszenia.
utraty praw publicznych.
śmierci.

§ 18
Ponowne przyjęcie członka wykluczonego może nastąpić nie wcześniej, niż po upływie pół roku od daty ustania przynależności do Stowarzyszenia.
Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia
§ 19
Władzami Stowarzyszenia są:
• Walne Zgromadzenie.
• Zarząd.
• Komisja Rewizyjna.
• Sąd Rycerski.
§ 20
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 2 lata. Dopuszczalny jest wybór członka władz na dalsze kadencje.
§ 21
Wybór organów Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym, zwyczajną większością głosów.
§ 22
Decyzje władz Stowarzyszenia zapadają, z wyjątkiem określonym w statucie, zwyczajną większością głosów
w głosowaniu jawnym.
§ 23
Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zgromadzenie większością dwóch trzecich głosów, w obecności
co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 24
Zebrania organów Stowarzyszenia, z wyjątkiem odbywających się w drugim terminie, są ważne przy obecności co najmniej połowy liczby członków tych organów. Zebrania w drugim terminie dotyczą tylko Walnego
Zgromadzenia Stowarzyszenia i są ważne bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.
§ 25
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Stowarzyszenia.
§ 26
Członkowie organów Stowarzyszenia pełnią swe funkcje honorowo.
§ 27
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie. Termin, miejsce i porządek dzienny Walnego
zgromadzenia ogłasza na piśmie Zarząd najpóźniej na dwa tygodnie przed jego terminem.

§ 28
Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przynajmniej dwa razy w roku. Zwołuje je Zarząd. Komisja
Rewizyjna ma prawo zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła je w określonym statutem terminie.
§ 29
• Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, będą na pisemne żądanie
Komisji
• Rewizyjnej lub 1/3 Członków Zwyczajnych, w celu rozpatrzenia w trybie pilnym nie cierpiących zwłoki
spraw Stowarzyszenia.
• Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku.
• Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
• Komisja Rewizyjna ma prawo zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła go w ciągu 2 tygodni od zgłoszenia pisemnego żądania przez Komisję Rewizyjną
lub 1/3 Członków Zwyczajnych.
§ 30
Uzupełnienie składu władz następuje na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia.
§ 31
Przed upływem kadencji, w przypadku nie wywiązywania się organów Stowarzyszenia ze swoich obowiązków, rażącego niedbalstwa lub działania na niekorzyść Stowarzyszenia, mogą one zostać odwołane na wniosek 1/3 Członków Zwyczajnych większością 2/3 Walnego Zgromadzenia.
§ 32
Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością dwóch trzecich głosów,
przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w głosowaniu jawnym.
Zasady likwidacji Stowarzyszenia okre?laj? przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r : “Prawo o stowarzyszeniach”.
§ 33
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia należy podejmowanie uchwał w następujących
sprawach:
• Kierunków i programów działania Stowarzyszenia.
• Rozpatrywanie wniosków i sprawozdań finansowych przedstawionych przez Zarząd.
• Absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
• Wyboru członków organów Stowarzyszenia.
• Regulaminów działania organów Stowarzyszenia.
• Rozpatrywanie odwołań dotyczących wykluczenia członka ze Stowarzyszenia lub odmowy przyjęcia.
• Wysokości składek członkowskich.
• Zmian Statutu.
• Rozwiązania Stowarzyszenia.
• Nadawania godności Członka Honorowego i Członka Wspierającego.
• Zatwierdzanie rocznych planów działania i planów finansowych Stowarzyszenia.
• Warunków i trybu przyjmowania członków.
§ 34
• Zarząd składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie, w tym:
• Prezesa,
• Wiceprezesa,
• Skarbnika.
• Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

•
•
•
•

Pracami Zarządu kieruje Prezes.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, na wniosek Prezesa, dwóch Członków Zarządu,
Komisji Rewizyjnej lub Sądu Honorowego.
Zarząd odpowiada za swoją pracę i jej wyniki przed Walnym Zgromadzeniem Stowarzyszenia.
Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Stowarzyszenia nie zastrzeżone innym władzom,
a w szczególności:
• Kierowanie działalnością Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami.
• Realizacja statutowych celów i planów finansowych Stowarzyszenia.
• Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.
• Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.
• Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia z zachowaniem obowiązujących przepisów
i w porozumieniu z członkami Stowarzyszenia.
• Przygotowywanie rocznych planów działania i planów finansowych Stowarzyszenia.
• Składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok
• Powoływanie komisji doraźnych.
• Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia do 28 lutego i 31 października każdego roku.

§ 35
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie, w tym:
• przewodniczącego,
• wiceprzewodniczącego
• sekretarza.
Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej w toku kadencji dokonuje się na Walnym Zgromadzeniu członków
wg zasad ustalonych dla wyborów organów Stowarzyszenia.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
3. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania
kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej: - nie mogą być członkami
Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
• nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
• mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art.8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz.U. Nr 26, poz. 306, z 2001r. Nr 85,
poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535 ).
§ 36
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:
• Kontrola co najmniej raz do roku działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej.
• Występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądanie wyjaśnień.
• Występowanie na Walnym Zebraniu członków z wnioskami co do oceny działalności Zarządu Stowarzyszenia i udzielania lub odmowy mu absolutorium.
• Kontrola działalności pożytku publicznego.
• Komisja Rewizyjna ma prawo żądać wyjaśnień i sprawozdań od organów, członków i pracowników
Stowarzyszenia, ma prawo badać wszelkie dokumenty Stowarzyszenia oraz dokonywać rewizji stanu majątku Stowarzyszenia.
• Członkowie Komisji Rewizyjnej mają możliwość uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
• Do szczególnych obowiązków Komisji Rewizyjnej należy też ocena sprawozdań w zakresie ich zgodności
z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.
• Komisja Rewizyjna powinna być zwoływana w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.
• Członek Komisji Rewizyjnej lub Zarząd mogą żądać zwołania Komisji Rewizyjnej podając proponowany

porządek obrad. Przewodniczący Komisji zwołuje zebranie w ciągu 2 tygodni od otrzymania wniosku.
§ 37
• Sąd Rycerski składa się z: Prezesa Stowarzyszenia, będącego Przewodniczącym Sądu Rycerskiego oraz
z Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Sądu Rycerskiego - wybieranych przez Walne Zgromadzenie na
wniosek Zarządu lub każdego członka zwyczajnego Stowarzyszenia obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
• Sąd Rycerski orzeka o sprawach wszystkich członków w zakresie odpowiedzialności za naruszenie postanowień niniejszego statutu i uchwał władz stowarzyszenia, naruszanie zasad współżycia społecznego oraz
sporów powstałych między członkami Stowarzyszenia.
1.Sąd Rycerski może orzec następujące kary:
• upomnienie,
• nagana,
• odsunięcie od Turniejów,
• zawieszenie w czynnościach członka Stowarzyszenia,
• wniosek do Walnego Zgromadzenia o wykluczenie ze Stowarzyszenia.
2.Sąd Rycerski orzeka w obecności zainteresowanego członka Stowarzyszenia.
3.Od orzeczeń Sądu Rycerskiego przysługuje zainteresowanemu prawo wniesienia odwołania na piśmie do
Walnego Zgromadzenia w terminie do dwóch tygodni. Odwołanie zostanie rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, w ciągu 2 tygodni.
Rozdział 5
Majątek Stowarzyszenia
§ 38
Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji, ofiarności
publicznej oraz dochodów z własnej działalności z zachowaniem obowiązujących przepisów.
§ 39
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych
zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych i nie
może być przeznaczony do podziału miedzy jego członków.
§ 40
1.Do ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie i podpisy łącznie dwóch członków Zarządu w tym: Prezesa lub Wiceprezesa oraz Skarbnika Zarządu
Stowarzyszenia.
2. Do ważności oświadczeń woli nie powodujących skutków finansowych dla stowarzyszenia wystarczające
jest oświadczenie dwóch członków Zarządu.
3. Zarząd stowarzyszenia gospodaruje funduszami w ramach budżetu według zasad ustalonych przez uchwałę
Zarządu.
§ 41
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. - “Prawo o Stowarzyszeniach”.
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