
STATUT

STOWARZYSZENIA NA RZECZ SYSTEMÓW OCIEPLEŃ

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie na rzecz Systemów Ociepleń” (dalej: 

”Stowarzyszenie”) i działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach  z dnia 7 kwietnia 

1989 r. (Dz. U. z 2001 nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu. 

§ 2

1. Stowarzyszenie utworzono na czas nieoznaczony.

3.  Stowarzyszenie prowadzi działalność na terytorium Polski i poza jej granicami.

4. Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa.

5.  Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o 

podobnym celu działania, a także współpracować z takimi organizacjami.  

6.  Stowarzyszenie może posługiwać się skrótem: „SSO” oraz własnym znakiem 

graficznym. Nazwa i logo Stowarzyszenia jako znak słowno-graficzny są prawnie 

zastrzeżone. 

§ 3

1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach 

niezarobkowych.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie lub przez 

wyodrębnione struktury organizacyjne, tworzyć fundacje, i uczestniczyć w innych 

przedsięwzięciach gospodarczych.

3. Dochód osiągnięty przez Stowarzyszenie służy realizacji celów statutowych

    Stowarzyszenia.



Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 4

Celami Stowarzyszenia są:

1. wspieranie rozwoju branży systemów ociepleń, 

2. działalność naukowa, naukowo – techniczna oraz oświatowa w zakresie systemów 

ociepleń, 

3. wypracowanie wysokich standardów zawodowych obowiązujących branżę systemów 

ociepleń stosowanych w budownictwie oraz ich propagowanie,

4. upowszechnianie zastosowania systemów ociepleń,

5. wspieranie działalności naukowo – technicznej, w tym prac badawczo – rozwojowych 

oraz działalności oświatowej w zakresie systemów ociepleń, prowadzonej przez inne 

osoby,

6. działanie na rzecz dostosowania regulacji prawnych do najnowszych osiągnięć nauki z 

zakresu systemów ociepleń,

7. wymiana informacji w szczególności doświadczeń, dobrych praktyk w zakresie 

systemów ociepleń, 

8. integracja środowiska zawodowego  osób zajmujących się systemami ociepleń.

§ 5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. wspieranie i prowadzenie prac badawczo – rozwojowych dotyczących systemów 

ociepleń,

2. opracowanie kryteriów jakościowych dla systemów ociepleń oraz przyznawanie na ich 

podstawie atestów i znaków jakości Stowarzyszenia,

3. współpracę z organizacjami zajmującymi się certyfikacją oraz wydawaniem atestów 

dla systemów ociepleń,



4. współpracę z organami administracji publicznej, do których kompetencji należą 

zagadnienia związane z systemami ociepleń,

5. koordynowanie i wspieranie badań rynkowych dotyczących systemów ociepleń,

6. upowszechnianie informacji na temat nowoczesnych systemów ociepleń, zwłaszcza 

poprzez organizowanie konferencji, seminariów i odczytów,

7. organizowanie specjalistycznych szkoleń i kursów dotyczących systemów ociepleń,

8. publiczne prezentowanie stanowiska w sprawach rozwoju technologii systemów 

ociepleń w Polsce, w tym wyrażanie opinii na temat rozwiązań prawnych i 

ekonomicznych w powyższym zakresie,

9. działanie na rzecz dostosowania regulacji prawnych do najlepszych praktyk z zakresu  

ociepleń oraz występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z 

wnioskami i opiniami w tej sprawie,

10. pomoc członkom Stowarzyszenia w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

11. wspieranie i prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie problematyki 

systemów ociepleń, 

12. doradztwo w zakresie systemów ociepleń, w tym sporządzanie ekspertyz i opinii,

13. współpracę z innymi organizacjami oraz instytucjami, zarówno krajowymi i 

zagranicznymi, które zajmują się problematyką budownictwa w szczególności 

systemów ociepleń,

14.  reprezentowanie interesów swoich członków na drodze sądowej,

15. doradztwo i pomoc organizacyjną, ekonomiczną oraz szkoleniową wobec członków i 

innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,

16. działalność integrującą członków Stowarzyszenia w tym poprzez aktywność 

kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

17. stworzenie platformy do wymiany informacji na temat systemów ociepleń, możliwości 

współpracy oraz wzajemnej pomocy między swoimi członkami.



Rozdział III

Członkostwo w Stowarzyszeniu

§6

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a) Członków zwyczajnych, 

b) Członków  wspierających,

c) Członków honorowych,

d) Członków naukowych,

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, 

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nie została pozbawiona 

praw publicznych, zarówno obywatel polski, jak i cudzoziemiec, w tym cudzoziemiec 

nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Polski, zaangażowana w  branżę 

systemów ociepleń i utożsamiająca się z celami Stowarzyszenia, w szczególności jako 

producent pełnego systemu ociepleń, producent elementu systemu ociepleń, osoba 

zatrudniona lub stale współpracująca z takim producentem bądź członek organizacji 

branżowej. 

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna będąca 

producentem pełnego systemu ociepleń, producentem elementu systemu ociepleń, 

organizacja branżowa, bądź inna osoba prawna utożsamiająca się z celami 

Stowarzyszenia, która zobowiąże się do wsparcia finansowego lub materialnego 

Stowarzyszenia.

4. Członkiem honorowym może być  osoba fizyczna, która  szczególnie zasłużyła się dla 

rozwoju i popularyzacji  celów i idei  Stowarzyszenia  przede wszystkim poprzez 

rozpowszechnianie  wiedzy o systemach ociepleń. 

5. Członkiem naukowym może być osoba fizyczna, posiadającą pełną zdolność                       

do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych,  która jest pracownikiem 

technicznym, naukowym lub dysponuje stosowną wiedzą w zakresie systemów 

ociepleń i utożsamia się z celami Stowarzyszenia.



§7

1. Członków zwyczajnych, wspierających, naukowych i honorowych do Stowarzyszenia 

przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Wraz z deklaracją Kandydaci na członków Stowarzyszenia zobowiązani                              

są przedstawić rekomendację co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.  

3. Zarząd może odmówić przyjęcia kandydata na członka Stowarzyszenia                                

z uzasadnionych powodów.

4. W terminie 30 dni od doręczenia uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet 

członków Stowarzyszenia, Kandydatowi na członka Stowarzyszenia przysługuje 

odwołanie  do najbliższego Walnego Zebrania.

5. Decyzje Walnego Zebrania w sprawie członkostwa są ostateczne.

§ 8

1. Prawa i obowiązki wszystkich członków zwyczajnych są równe.

2. Do obowiązków wszystkich członków Stowarzyszenia należy:

a. przestrzeganie statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia, w tym uchwał 

podjętych przed wstąpieniem członka do Stowarzyszenia,

b. aktywne uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia,

c. regularne opłacanie składki członkowskiej, z wyjątkiem członków honorowych 

i naukowych,

d. dbanie o rozwój Stowarzyszenia,

e. dbanie o dobre imię Stowarzyszenia,

f. propagowanie celów Stowarzyszenia,

g. przestrzegania podczas wykonywania swojej pracy najwyższych standardów 

3. Członek zwyczajny ma prawo do:

a. czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz 

Stowarzyszenia,

b. korzystania z pomocy Stowarzyszenia,



c. czynnego uczestnictwa we wszelkich formach działań służących realizacji 

statutowych celów Stowarzyszenia,

d. korzystania z informacji, analiz, ekspertyz i innych opracowań zgromadzonych 

przez Stowarzyszenie w toku działalności, 

e. zgłaszania wniosków i postulatów do władz Stowarzyszenia.

4. Członek wspierający, naukowy i honorowy posiada prawa określone w § 8 ust. 3, z 

wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Członek honorowy i naukowy  

zwolniony jest z obowiązku płacenia wpisowego, składek członkowskich i innych 

świadczeń. Członek honorowy,naukowy oraz wspierający  ma prawo brać udział –  z 

głosem doradczym – w pracach statutowych organów władz Stowarzyszenia.

§ 9

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:

a. dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu poprzez złożenie 

Zarządowi pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,                     

wykluczenia ze Stowarzyszenia,

b. stwierdzenia, że członek trwale zaprzestał działalności związanej z celami 

statutowymi Stowarzyszenia, 

c. śmierci bądź ubezwłasnowolnienia członka Stowarzyszenia,

d. pozbawienia praw publicznych członka Stowarzyszenia,

e. utraty osobowości prawnej przez członka Stowarzyszenia,

f.  uprawomocnienia się postanowienia o orzeczeniu upadłości członka bądź 

przypadku, gdy sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek 

niewypłacalnego dłużnika (członka Stowarzyszenia) nie wystarcza do pokrycia 

kosztów postępowania upadłościowego,

g.  likwidacji Stowarzyszenia.

 

2. W przypadku utraty statusu członka Stowarzyszenia, Zarząd dokonuje skreślenia                 

z listy członków; skreślenie ma charakter deklaratoryjny.

3. Po ustaniu członkostwa w Stowarzyszeniu, były członek Stowarzyszenia jest 

zobowiązany do odesłania w terminie 10 dni od daty ustania członkostwa wszelkich 

dokumentów należących do Stowarzyszenia. Ponadto były członek Stowarzyszenia 



jest zobowiązany natychmiast po ustaniu członkostwa zaprzestać posługiwania                 

się wszelkimi dokumentami, które mogą świadczyć o jego członkostwie                            

w Stowarzyszeniu, a także zaprzestać posługiwania się logo i nazwą Stowarzyszenia.

 

§ 10

1. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w przypadku: 

a. niewywiązywania się przez członka Stowarzyszenia z obowiązku wpłacania 

składki członkowskiej, jeżeli członek Stowarzyszenia pomimo pisemnego 

wezwania o zapłatę zaległych należności, nie uiści ich w dodatkowym, 

dwutygodniowym terminie,

b. nieprzestrzegania postanowień niniejszego Statutu, uchwał władz 

Stowarzyszenia lub w przypadku innych zachowań członka godzących                   

w dobre imię lub interesy Stowarzyszenia.

2. Decyzję o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia podejmuje bezwzględną 

większością głosów Zarząd w formie uchwały, o czym niezwłocznie zawiadamia 

pisemnie wykluczonego członka.

3. Na wniosek zgłoszony przez co najmniej 5 członków Stowarzyszenia, gdy nie została 

podjęta uchwała o wykluczeniu przez Zarząd pomimo złożenia stosownego wniosku, 

decyzja o wykluczeniu członka może zostać także podjęta przez Walne Zebranie.

4. W terminie 30 dni od doręczenia uchwały Zarządu dotyczącej wykluczenia, członkowi 

Stowarzyszenia przysługuje odwołanie  do najbliższego Walnego Zebrania. W okresie 

do rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie członek jest zawieszony w prawach      

i obowiązkach.

5. Od uchwały Walnego Zebrania wydanej zarówno w drodze odwołania od uchwały 

Zarządu, jak i podjętej na wniosek zgłoszony przez co najmniej 5 członków 

Stowarzyszenia, odwołanie nie przysługuje.

6. W razie wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu, członkostwo                              

w Stowarzyszeniu ustaje z dniem upływu terminu na złożenie odwołania, o którym 

mówi  § 10 ust. 4. 

7. Przed podjęciem uchwały o wykluczeniu ze Stowarzyszenia należy  umożliwić 

członkowi, którego uchwała ma dotyczyć, złożenie wyjaśnień co do przyczyn 

stanowiących podstawę wykluczenia.



8. Pozbawienie członkostwa z powodu zaprzestanie działalności związanej z celami 

statutowymi Stowarzyszenia (§ 9 ust. 1 lit. c) stwierdza Zarząd Stowarzyszenia. Od w/

w decyzji przysługuje odwołanie w trybie określonym w § 10 ust. 4 statutu.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 11

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków

b) Zarząd

c) Komisja Rewizyjna

2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 2 lata.

3. Wybór członków organów Stowarzyszenia odbywa się na Walnym Zebraniu 

Członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie 

kandydatów. Zgłaszający wskazuje osobę kandydata oraz proponowane dla kandydata 

stanowisko.

4. Głosowanie odbywa się osobno co do Prezesa Zarządu, i pozostałych członków 

Zarządu przy czym Wiceprezesami zostają  osoby, które otrzymały kolejno największą 

ilość oddanych głosów oraz osobno co do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i 

pozostałych członków Komisji Rewizyjnej.

5.  W przypadku zmniejszenia się w czasie trwania kadencji składu Zarządu, lub Komisji 

Rewizyjnej, nowego członka, bądź członków wskazują członkowie organu. Liczba 

nowych członków organu wybranych w tym trybie nie może przekroczyć połowy 

pierwotnego składu organu. Kadencja członków wybranych w drodze kooptacji 

kończy się wraz z końcem kadencji pozostałych członków organu.    

6. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli 

postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.



Walne Zebranie Członków

§ 12

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbywa się co najmniej jeden 

raz w roku i jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia najpóźniej do końca 

czerwca.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może zostać zwołane przez 

Zarząd lub Komisję Rewizyjną. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia może 

także zostać zwołane na pisemny wniosek 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, 

skierowany do Zarządu.

5. Zarząd jest zobowiązany do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w terminie 

30 dni  od otrzymania wniosku. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania w terminie                      

30- dniowym, to zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna, jeżeli jednak i ona nie zwoła 

przedmiotowego zebrania w terminie 30 dniowym to zebranie mogą zwołać 

członkowie, którzy podpisali wniosek, samodzielnie. Porządek obrad Walnego 

Zebrania ustalany jest przez podmiot zwołujący Walne Zebranie. Porządek obrad 

Walnego Zebrania może ulec modyfikacji poprzez przyjęcie przez Walne Zebranie 

stosownej uchwały.

6. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Stowarzyszenia oraz 

zaproszeni goście.

§ 13

1. O planowanym miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania, wszyscy 

Członkowie Stowarzyszenia zostają powiadomieni przez podmiot zwołujący Walne 

Zebranie, listami poleconymi lub w inny sposób zapewniający pewność skutecznego 

doręczenia (np. korespondencją elektroniczną), na co najmniej 14 dni przed 

planowanym terminem obrad.

2. Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia może udzielić pisemnego pełnomocnictwa 

do udziału i głosownia na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. 



3. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych 

do głosowania. W przypadku braku wymaganej liczby obecnych, podmiot zwołujący 

Walne Zebranie  jest uprawniony do wyznaczenia drugiego terminu Walnego Zebrania. 

Termin ten może być wyznaczony najwcześniej na godzinę później tego samego dnia. 

W takim wypadku Walne Zebranie może skutecznie obradować oraz podejmować 

uchwały bez względu na liczbę uczestników. Uchwała dotycząca odwołania członków 

Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, musi zostać podjęta bezwzględną większością głosów 

w obecności połowy członków Stowarzyszenia mających prawo głosu. Osiągnięcie 

kworum nie jest wymagane w przypadku gdy Walne Zebranie Członków obraduje w 

drugim terminie.

4. Z każdego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia sporządza się protokół, 

zamieszczany następnie w księdze protokołów, dostępnej w siedzibie Stowarzyszenia 

do wglądu i sporządzania odpisów dla wszystkich członków Stowarzyszenia.

§ 14

      Do zakresu działania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:

1. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

2. ustalanie wysokości i zasad płatności składek członkowskich,

3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia,

4. ocena działalności Stowarzyszenia oraz jego władz w tym udzielenie im  

absolutorium,

5. uchwalanie szczegółowych programów działalności Stowarzyszenia,

6. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia,

7. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia oraz przeznaczenia 

majątku Stowarzyszenia,

8. uchwalanie regulaminów działania Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz regulaminu 

obrad Walnego Zebrania,

9. zatwierdzanie planu finansowego przedstawionego przez Zarząd na bieżący rok 

obrachunkowy,

10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

11. podejmowanie uchwał we wszelkich sprawach, które nie należą, zgodnie z 

niniejszym Statutem, do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.



Zarząd

§ 15

1. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie na 

zewnątrz.

2. Zarząd składa się z sześciu członków w tym: Prezesa i dwóch Wiceprezesów. 

    3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes, co najmniej raz na kwartał.

4. Zarząd może, stosownie do potrzeb, powoływać komisje, zespoły robocze i inne   

jednostki dla realizacji poszczególnych zadań Stowarzyszenia.5.Zarząd podejmuje 

decyzje w formie uchwał podejmowanych większością głosów. W przypadku braku 

większości decyduje prezes Zarządu.

§ 16

Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych 

uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 17

Do zakresu działania Zarządu, oprócz innych zadań wymienionych w niniejszym statucie, 

należy:

1. realizacja postanowień Statutu i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania, 

2. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, 

3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 

4. prowadzenie dokumentacji prawnej i księgowej Stowarzyszenia,

5. sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności 

Stowarzyszenia,

6. przedkładanie Walnemu Zebraniu propozycji dotyczących wysokości i zasad 

płatności składek członkowskich,

7. wyznaczanie adresu siedziby Stowarzyszenia,

8. aktualizacja listy członków,

9. zatrudnianie pracowników,

10. zwoływanie Walnego Zebrania Stowarzyszenia,

11. podejmowanie uchwał dotyczących członkostwa,



12. tworzenie projektu planu finansowego,

13. wykluczanie oraz skreślanie członków Stowarzyszenia z listy członków.

Komisja Rewizyjna

§ 18

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej, nadzorującym prace 

Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami Walnego Zebrania.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym z Przewodniczącego.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący przynajmniej raz na pół 

roku.

§ 19

Do zakresu uprawnień  Komisji Rewizyjnej należy:

1. uczestniczenie w zebraniach Zarządu  z głosem doradczym,

2. nadzorowanie pracy Stowarzyszenia,

3. składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania,

4. przedstawienie propozycji zmian statutu,

5. sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności władz Stowarzyszenia,

6. dokonywanie kontroli działalności  władz Stowarzyszenia co najmniej raz w roku,

7. czuwanie nad bieżącą pracą Stowarzyszenia,

8. opiniowania projektu budżetu i planu finansowego przedstawionego przez Zarząd,

9. wyrażanie opinii w sprawie dokonania przez Zarząd czynności powodujących 

powstanie po stronie Stowarzyszenia zobowiązania majątkowego które nie było 

ujęte w planie finansowym na dany rok jeżeli jego wartość przekracza dziesiątą 

część budżetu ustalonego na ten rok. 



Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 20

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

a) składek członkowskich oraz wpisowego; 

b) dochodów z majątku Stowarzyszenia;

c) dochodów z działalności Stowarzyszenia;

d) darowizn, spadków, zapisów;

e) dotacji;

f) ofiarności publicznej;

      § 21

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach 

określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej 

Stowarzyszenia może być wykorzystany wyłącznie na realizację celów statutowych. 

2. Członkowie władz Stowarzyszenia sprawują swoje obowiązki nieodpłatnie.

3. Stowarzyszenie i jego organy mogą realizować cele statutowe przy pomocy Biura 

Stowarzyszenia.

4. Pracami biura kieruje Dyrektor Biura Stowarzyszenia.

5. Zarząd może zatrudniać pracowników oraz zawierać umowy cywilnoprawne dla realizacji 

celów statutowych.

Rozdział VI

 Zmiana statutu i Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 22

1. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia 

zapada większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby 

uprawnionych członków.



2. Uchwała Walnego Zebrania w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia zapada  

bezwzględną większością 3/4 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby 

uprawnionych członków.

3. W razie rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje likwidatorów spośród 

członków Zarządu lub spoza ich grona oraz podejmuje uchwałę o przeznaczeniu 

majątku Stowarzyszenia.


