Załącznik nr 2 do protokołu Zgromadzenia Założycieli Stowarzyszenia z dnia 20.03.2015 r.
Tekst jednolity Statutu

STATUT
STOWARZYSZENIA FORMACJA ARMUM
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie Formacja Armum zwana dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym,
samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego Statutu.
§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku,
gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić
działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
§3
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Sulejówek.
§4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i zostało utworzone na czas nieokreślony.
§5
Stowarzyszenie może być członkiem innych, krajowych i międzynarodowych, organizacji
o podobnym celu działania i współpracować z nimi w zakresie swej działalności.
§6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim, na pracy społecznej swoich
członków. Może także zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw oraz
powołać biuro.
§7
Stowarzyszenie może używać własnych pieczęci i odznak organizacyjnych.
Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji
§8
Celami statutowymi Stowarzyszenia są:
1. Upowszechnianie i rozwijanie wszelkich form obronności oraz sportu i rekreacji,
w szczególności strzelectwa i nurkowania.
2. Prowadzenie oraz wspieranie działalności kolekcjonerskiej w zakresie broni palnej,
militariów i sprzętu nurkowego.
3. Integrowanie środowiska strzeleckiego, kolekcjonerów, miłośników broni i nurkowania.
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4. Umożliwianie członkom Stowarzyszenia poznanie wszelkich rodzajów broni i sprzętu
nurkowego.
5. Stworzenie kolekcji broni historycznej i współczesnej, w oparciu o zasoby członków
Stowarzyszenia.
6. Podnoszenie poziomu wyszkolenia praktyczno – teoretycznego członków
Stowarzyszenia w zakresie obronności i sportu.
7. Kształtowanie
i
promowanie
postaw
patriotycznych,
podtrzymywanie
i upowszechnianie tradycji narodowej.
8. Stworzenie członkom Stowarzyszenia oraz dzieciom i młodzieży, możliwości edukacji,
budowania świadomości patriotycznej poprzez wspieranie inicjatyw społecznych
w dziedzinie poznania historii i uprawiania sportu.
§9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele, o których mowa w § 8, poprzez:
1. organizowanie procesu szkolenia sportowego i obronnego w postaci obozów szkoleniowych,
w szczególności podnoszących umiejętności strzeleckie i nurkowe,

2. organizowanie i prowadzenie specjalistycznych szkoleń strzeleckich, nurkowych oraz
3.
4.
5.
6.
7.

8.

samoobrony,
organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie warunków i wymogów uzyskania pozwolenia
na broń palną,
organizowanie imprez sportowych,
organizowanie spotkań z kolekcjonerami broni palnej, specjalistami w dziedzinie konstrukcji
broni, sprzętu nurkowego,
organizowanie pokazów broni kolekcjonerskiej i sprzętu nurkowego, z możliwością poznania
budowy i zasad ich działania,
nawiązywanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi formacjami wojskowymi, policyjnymi,
organizacjami paramilitarnymi, sportowymi, oraz osobami zainteresowanymi tematyką
obronności,
prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i popularyzacyjnej w dziedzinie
obronności i sportu, głównie w zakresie strzelectwa i nurkowania,

§ 10
Dla realizacji swoich statutowych celów Stowarzyszenie może powoływać sekcje
i koła zainteresowań.
Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia
Sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa
i obowiązki członków
§ 11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.
§ 12
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1) Członkiem Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, a także osoba
małoletnia za zgodą przedstawiciela ustawowego.
2) Cudzoziemiec, który nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, może należeć do Stowarzyszenia.
§ 13
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba po odbyciu stażu próbnego, która złoży
pisemną deklarację oraz opłaci opłatę „wpisową” oraz składkę członkowską.
2. Każdy ubiegający się o członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu obowiązany jest
odbyć staż próbny, podczas którego przejdzie szkolenie wewnętrzne ze znajomości
przepisów dotyczących posługiwania się bronią palną oraz praktycznej umiejętności
posługiwania się tą bronią.
3. Decyzję o zakończeniu stażu próbnego i przyjęciu członka zwyczajnego do
Stowarzyszenia, podejmuje Zarząd nie później niż w ciągu dwóch tygodni od
zakończenia stażu próbnego.
4. Czas trwania stażu próbnego nie może trwać dłużej niż sześć miesięcy. W przypadku
osób legitymujących się uprawnieniami instruktora strzelectwa, Zarząd może zwolnić
kandydata z wymogu odbycia stażu próbnego.
5. Założyciele stają się członkami zwyczajnymi z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia.
6. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych, zainteresowanemu służy prawo
odwołania się do Walnego Zebrania, którego uchwała w tym przedmiocie jest
ostateczna.
§ 14
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna i prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
2. Zainteresowany zostaje Członkiem wspierającym, po złożeniu pisemnej deklaracji oraz
na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od
daty złożenia deklaracji.
3. Formę i sposób udziału w Stowarzyszeniu członków wspierających ustalają członkowie
wspierający z Zarządem Stowarzyszenia.
4. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego,
mogą jednak brać udział w Walnym Zebraniu członków. W pozostałym zakresie
posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
5. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 15
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla
Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie członków na wniosek Zarządu.
3. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą
jednak brać udział w Walnym Zebraniu członków, w pozostałym zakresie posiadają
takie prawa jak członkowie zwyczajni.
4. Członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zebranie członków, na wniosek
Zarządu Stowarzyszenia.
5. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
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§ 16
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,
2. biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach i szkoleniach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
4. zgłaszania wniosków, postulatów i inicjatyw w zakresie działalności Stowarzyszenia,
5. korzystania z ochrony Stowarzyszenia w zakresie praw i interesów wynikających
z członkostwa,
6. korzystania z pomocy organizacyjnej i szkoleniowej innych członków Stowarzyszenia
oraz jego władz,
7. korzystania z wszelkich form pomocy Stowarzyszenia w zakresie wynikającym
ze statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
8. noszenia znaków przynależności do Stowarzyszenia, w szczególności odznaki
członkowskiej,
9. uzyskiwania pomocy Stowarzyszenia w postępowaniu, dotyczącym pozwolenia na
posiadanie broni palnej do celów kolekcjonerskich, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§ 17
Podstawowymi obowiązkami członków zwyczajnych Stowarzyszenia są:
1. przestrzeganie przepisów prawa, postanowień niniejszego Statutu oraz regulaminów
i uchwał władz Stowarzyszenia,
2. branie czynnego udziału w pracach i działalności Stowarzyszenia, oraz w realizacji
jego celów statutowych,
3. chronienie własności Stowarzyszenia jako dobra wszystkich jego członków,
4. regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości i terminach uchwalonych
przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
5. przestrzeganie dyscypliny, regulaminów, etyki i zwyczajów Stowarzyszenia oraz
godnego reprezentowania jego barw.
§ 18
1.


Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na
ręce Zarządu.

skreślenia z listy członków Stowarzyszenia przez Zarząd:
a. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub
innych zobowiązań wobec Stowarzyszenia, przez okres przekraczający trzy (3)
miesiące,
b. z powodu nieuczestniczenia w pracach i działalności Stowarzyszenia, oraz
w realizacji jego celów statutowych, przez okres przekraczający dwanaście (12)
miesięcy,
c. z powodu rażącego naruszania zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień
i uchwał władz Stowarzyszenia,
d. z powodu świadomego i rażącego naruszenia zasad obchodzenia się z bronią
palną, jej przenoszenia i zachowania zasad bezpieczeństwa,
e. z powodu działalności na szkodę Stowarzyszenia,
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2.
3.

4.

w związku ze skazaniem prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę
utraty praw publicznych,
rozwiązania Stowarzyszenia,
śmierci członka,
utraty osobowości prawnej członka wspierającego,
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie
do Walnego Zebrania członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego
Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna,
Członek Stowarzyszenia wykluczony uchwałą Zarządu, który zamierza odwołać się
od uchwały Zarządu w tej sprawie, do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne
Zebranie członków Stowarzyszenia, jest zawieszony w prawach członka
Stowarzyszenia.
Na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia może
zawiesić go w prawach członka Stowarzyszenia maksymalnie na dwanaście (12)
miesięcy, licząc od daty złożenia stosownego wniosku.
Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia
§ 19

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie członków Stowarzyszenia,
2) Zarząd Stowarzyszenia,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat, a ich wyboru dokonuje Walne
Zebranie członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym lub tajnym, stosownie do
podjętej uchwały.
3. Władze Stowarzyszenia, wybrane przez Walne Zebranie konstytuują się na pierwszych
posiedzeniach, zwoływanych nie później niż 7 dni po wyborach.
4. Uchwały każdej z władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy
czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób
uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem § 23. W razie równej liczby głosów
rozstrzyga głos przewodniczącego.
5. Uchwały władz Stowarzyszenia wchodzą w życie z chwilą ich podjęcia chyba, że
w treści uchwały postanowiono inaczej.
6. Wszystkie zebrania władz Stowarzyszenia są protokołowane.
7. Członkostwo w Zarządzie albo Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ustaje wskutek:
1) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
2) przyjęcia pisemnej rezygnacji z członkostwa we władzach Stowarzyszenia.
3) odwołania przez Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.
Walne Zebranie Członków
§ 20
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie członków Stowarzyszenia,
które może być zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
2. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia w trybie zwyczajnym zwoływane jest przez
Zarząd Stowarzyszenia raz w roku jako sprawozdawcze, natomiast sprawozdawczowyborcze raz na 5 lat.
5

§ 21
1. O terminie, miejscu, czasie oraz porządku Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia
Zarząd powiadamia w formie pisemnej członków nie później niż dwa tygodnie przed
ustalonym terminem zebrania.
2. Zebranie prowadzi Przewodniczący wybrany przez członków Stowarzyszenia.
§ 22
Uchwały Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych
członków, chyba, że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.
§ 23
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków
Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd
Stowarzyszenia nie później niż 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania
i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 24
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia,
2. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
7. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
8. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i likwidacji jego
majątku,
9. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
innych władz Stowarzyszenia.
Zarząd
§ 25
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z przepisami prawa, statutem oraz uchwałami Walnego Zebrania członków.
2. Zarząd Stowarzyszenia składa się od trzech (3) do pięciu (5) osób wybranych przez
Walne Zebranie. Zarząd spośród wybranych członków Zarządu wybiera prezesa,
wiceprezesa, a w miarę potrzeby skarbnika i sekretarza, na pierwszym posiedzeniu.
§ 26
Do zadań i kompetencji Zarządu należy:
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1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
2. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu,
uchwałami i wytycznymi Walnego Zebrania,
3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
4. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
5. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał
w sprawach skreślenia lub wykluczenia członka,
6. występowanie do Walnego Zebrania członków o nadawanie członkostwa honorowego,
7. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
8. ustalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich i innych opłat,
9. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do krajowych i międzynarodowych organizacji,
10. opracowanie wzorów legitymacji i odznak klubowych,
11. prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia.
§ 27
Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej
niż raz na 6 miesięcy. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes albo wiceprezes Zarządu.
Komisja Rewizyjna
§ 28
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się od trzech (3) do pięciu (5) osób, w tym
przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż
raz w roku. Posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący.
§ 29
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie
wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości,
3. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu członków wraz z oceną działalności
Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
4. wnioskowanie do Walnego Zebrania członków o udzielenie absolutorium Zarządowi,
5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie ich
bezczynności,
6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków,
7. udział w zebraniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym przez
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub upoważnionego przez niego członka Komisji.
Rozdział V. Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§ 30
1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
1) nieruchomości i ruchomości będące własnością Stowarzyszenia,
2) inne prawa majątkowe,
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3) środki pieniężne.
2. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
1) wpłaty z wpisowego oraz składek członkowskich,
2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
i ze sponsoringu,
3) dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
4) dochody z działalności gospodarczej i organizowanych odpłatnych imprez,
5) dochody z majątku Stowarzyszenia.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd.
4. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji
celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego
członków.
Działalność gospodarcza
§ 31
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą
służących realizacji celów statutowych.

wyłącznie

w

rozmiarach

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1
w zakresie:
1) działalność wydawnicza pozostała
2) sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności,
napojów i wyrobów tytoniowych (prowadzenie stałego sklepu z przewagą art.
spożywczych)
3) sprzedaż detaliczna odzieży (sprzedaż odzieży sportowej i innej, związanej ze
strzelectwem)
4) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych (sprzedaż obuwia sportowego
i innego, związanego ze strzelectwem)
5) sprzedaż detaliczna artykułów sportowych
6) sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową
7) sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej
niesklasyfikowana
8) hotele (zapewnienie krótkotrwałego zakwaterowania w: hotelach, motelach,
zajazdach, hotelach nastawionych na obsługę konferencji, usługi restauracyjne
prowadzone w powiązaniu z zapewnieniem zakwaterowania)
9) miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
(zapewnienie krótkotrwałego zakwaterowania w: ośrodkach wypoczynkowych,
pensjonatach, gospodarstwach wiejskich, pokojach gościnnych, domkach
letniskowych, pozostałych miejscach krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowanych)
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10)restauracje (sprzedaż posiłków przygotowanych do spożycia na miejscu, sprzedaż
napojów do konsumpcji wraz z posiłkami, z zapewnieniem lub nie działalności
rozrywkowej w: restauracjach)
11) placówki gastronomiczne pozostałe
12)bary (prowadzenie baru na terenie obiektu sportowego)
13)stołówki (prowadzenie stołówki sportowej)
14)działalność organizatorów turystyki (organizowanie imprez turystycznych)
15)zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
16)kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
17)wynajem nieruchomości na własny rachunek
18)wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (wypożyczanie sprzętu
sportowego)
19)reklama
20)kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej
niesklasyfikowane
21)organizowanie innych szkoleń, w szczególności szkoleń psychologicznych,
antystresowych i mediacyjnych
22)działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej
niesklasyfikowana (działalność związaną z prowadzeniem profilaktyki i promocji
zdrowia, organizowanie szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego)
23)działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
24)działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
25)działalność związana ze sportem, pozostała (organizowanie i przeprowadzanie
imprez sportowych i rekreacyjnych oraz festynów, działalność w zakresie szkółek
strzeleckich, organizowanie szkoleń i kursów strzeleckich)
26)działalność związana z poprawą kondycji fizycznej
27)pozostała działalność związana ze sportem
28)pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
29)działalność klubów sportowych
30)działalność obiektów sportowych (działalność w zakresie obiektu sportowego -hali
strzeleckiej wraz z organizowaniem zarobkowych imprez sportowych)
31)pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
3. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących.
Sposób reprezentacji
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§ 32
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli
w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest samodzielnie
prezes lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
Rozdział VI. Postanowienia końcowe
§ 33
Zmianę Statutu Stowarzyszenia uchwala Walne Zebranie członków Stowarzyszenia
większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub większością dwóch trzecich
głosów obecnych osób i uprawnionych w drugim terminie.
§ 34
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie członków
większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób
uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji i cel na jaki
przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenia.
§ 35
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy ustaw,
a w szczególności Prawa o stowarzyszeniach.
Sulejówek, dnia 20.03.2015

10

