
STATUT STOWARZYSZENIA PLANTATORÓW LAWENDY 

TEKST JEDNOLITY SIERPIEŃ 2021 R. 

1 Stowarzyszenie Plantatorów Lawendy (dalej: "Stowarzyszenie") jest dobrowolnym 

stowarzyszeniem osób zaangażowanych w popieranie rozwoju przedsiębiorczości, kształcenie 

kadr, wspieranie inicjatyw gospodarczych i podnoszenie wiedzy ekonomicznej i prawnej 

społeczeństwa. 

 

§ 2  

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo 

o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989r.,Nr20,poz.104 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.  

 

§ 3 

1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.  

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Purzec.  

3. Dla właściwego realizowania swoich celów, Stowarzyszenie może prowadzić działalność 

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

§ 4  

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej członków i 

wolontariuszy. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.  

 

§ 5  

1. Stowarzyszenie może posługiwać się znakami firmowymi i towarowymi oraz posiadać 

symbole, odznaki organizacyjne i członkowskie. 

 

§ 6 

1. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.  

 

Rozdział II 

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji 

§ 7  

 

„Celem stowarzyszenia jest: 



A. Przyczynianie się do tworzenia optymalnych warunków dla rozwoju upraw lawendy w 

Polsce; 

B. Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

C. Wspieranie działań dotyczących edukacji członków Stowarzyszenia, w tym w zakresie 

ekologii i ochrony środowiska; 

D. Reprezentowanie zbiorowych interesów członków Stowarzyszenia przed organami 

władzy ustawodawczej i wykonawczej, terenowymi organami rządowej administracji i 

organami samorządu terytorialnego oraz państwowymi jednostkami organizacyjnymi a 

także reprezentowanie Członków Stowarzyszenia w stosunku do osób trzecich oraz 

współpraca w zakresie procesów legislacyjnych; 

E. Podnoszenie wiedzy i umiejętności efektywnego gospodarowania członków 

Stowarzyszenia; 

F. Promocję zatrudnienia i aktywizację osób pozostających bez pracy; 

G. Kultywowanie dziedzictwa kulturowego uprawy ziół i rękodzieła; 

H. Tworzenie partnerstwa z samorządami lokalnymi; 

I. Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 

gospodarczej upraw lawendy; 

J. Tworzenie postaw sprzyjających integracji plantatorów – producentów lawendy; 

K. Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem; 

L. Organizowanie szkoleń, konferencji, spotkań branżowych, wystaw i targów oraz 

wspieranie członków Stowarzyszenia w uczestniczeniu w powyższych imprezach; 

M. Udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy w sprawach związanych z celami 

Stowarzyszenia.” 

 

§ 8 

„Cele określone w § 7 Statutu, Stowarzyszenie realizuje przez: 

A. Wspieranie i inicjowanie wszelkich działań służących realizacji celów, o których mowa 

w § 7. 

B. Współpraca ze wszystkimi podmiotami w procesie stanowienia i stosowania prawa, a w 

szczególności wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących 

aktów prawnych i ich projektów oraz przepisów związanych z uprawą ziół w Polsce. 

C. Występowanie przed organami administracji rządowej, samorządowej oraz innymi 

instytucjami i organizacjami w imieniu członków Stowarzyszenia. 

D. Prowadzenie niedochodowej działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w 

drodze wydawania książek, czasopism, broszur itp. 

E. Prowadzenie niedochodowej działalności szkoleniowej, w tym warsztatów z zakresu 

upraw i przetwórstwa lawendy i ziół, 

F. Prowadzenie dochodowej działalności doradczej w tym warsztatów z zakresu 

pozyskiwania kapitału, marketingu, ograniczaniu ryzyka, efektów dźwigni finansowej. 

G. Niedochodową działalność badawczą polegającą na realizacji badań, analiz, raportów. 

H. Współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami administracji 

publicznej, organizacjami pozarządowymi, instytucjami międzynarodowymi, 

podmiotami sektora gospodarczego w zakresie zgodnym z celami Stowarzyszenia. 

I. Współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o 

podobnym profilu działania. 



J. Niedochodowe przygotowanie i realizację projektów o zasięgu lokalnym, krajowym i 

międzynarodowym, 

K. Tworzenie mechanizmu stałych kontaktów i konsultacji z administracją rządową, 

samorządową, ośrodkami doradztwa rolniczego, 

L. Przygotowywanie i uchwalanie opinii, ekspertyz i stanowisk oraz opracowywanie 

wniosków pod adresem organów samorządowych i administracji publicznej, 

M. Przygotowywanie i uchwalanie opinii, ekspertyz i stanowisk oraz 

opracowywanie wniosków do władz lokalnych, krajowych oraz instytucji i 

organizacji międzynarodowych w związku z inicjatywami publicznymi i komercyjnymi, 

N. Podejmowanie współpracy z podmiotami gospodarczymi i ich 

organizacjami, organizacjami samorządu gospodarczego i zawodowego, 

organizacjami rolników oraz organizacjami pracodawców i pracobiorców, 

O. Inicjowanie, propagowanie i wspieranie wszelkich form samoorganizacji społeczności, 

P. Popularyzacja idei przedsiębiorczości, 

Q. Promocja potencjału społeczno-gospodarczego branży uprawy ziół w tym lawendy, 

R. Inicjowanie, wspieranie i współuczestniczenie we wszystkich inicjatywach mających na 

celu wzmacnianie, promocję i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego upraw i 

wykorzystania lawendy. 

S. Inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do aktywizacji ludności wiejskiej w 

kierunku znajdowania zatrudnienia w przetwórstwie, 

T. Aktywna współpraca z mediami i prezentowanie opinii publicznej 

stanowiska Stowarzyszenia wobec decyzji władz rządowych i samorządowych. 

U. Starania w poszukiwaniu nowych rynków zbytu; 

V. Prowadzenie działalności popularyzującej cele działania Stowarzyszenia np. 

wydawnictwa, reklamy, portali internetowych; 

W. Monitorowanie cen oraz pomoc w zakupach środków produkcji; 

X. Stowarzyszenie może być również podmiotem umów dotyczących wspólnego działania 

dla realizacji własnych celów statutowych, 

Y. Powoływanie i organizowanie działalności komisji, komitetów branżowych, grup 

roboczych i innych zespołów tematycznych, działających na zasadzie dobrowolnego 

uczestnictwa Członków Stowarzyszenia. 

Z. Działania związane z szeroko rozumianą integracją Członków Stowarzyszenia; 

AA. Organizowanie szkoleń, konferencji, zjazdów, wystaw, targów, wyjazdów edukacyjnych 

w tym przy wsparciu środkami publicznymi dostępnymi na ten cel oraz udział w tych 

przedsięwzięciach; 

BB. Inicjowanie i rekomendowanie rozwiązań systemowych korzystnych dla rozwoju upraw 

lawendy w Polsce; 

CC. Współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi i innymi instytucjami lub 

samodzielne działanie w zakresie wdrażania nowych środków produkcji, technologii, a 

także przepływu informacji i wymiany doświadczeń; 

DD. Wspieranie oraz inspirowanie studiów, analiz, badań i innych form działalności, 

których celem jest zapewnienie rozwoju uprawy ziół, w tym rozwoju upraw lawendy w 

Polsce; 



EE. Współpracę i stowarzyszanie się z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi 

organizacjami o podobnym charakterze.” 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 9 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a. Członków założycieli. 

b. Członków zwyczajnych. 

c. Członków wspierających. 

d. Członków Honorowych. 

2. Członkami Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy. 

 

§ 10 

1. Członkami zwyczajnymi są członkowie założyciele oraz osoby fizyczne, które złożą deklarację 

członkowską i zostaną przyjęte w poczet członków zwyczajnych przez Zarząd. 

2. Warunkiem przyjęcia nowego członka w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia jest 

uiszczenie składki członkowskiej uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Członków. 

3. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwał 

Zarządu. 

 

§ 11 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która złoży deklarację 

współpracy i usprawniania działalności Stowarzyszenia oraz wniesie uchwaloną przez Walne 

Zgromadzenie Członków składkę członkowską. 

2. Postanowienia § 10 ust. 3 stosują się odpowiednio. 

3. Członek wspierający, będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem 

swojego przedstawiciela. 

§ 12 

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu 

celów Stowarzyszenia.  

2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego 

Zgromadzenia Członków, podjętej na wniosek Zarządu.  

 



§ 13  

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:  

a) Wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Stowarzyszenia.  

b) Brać udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.  

c) Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.  

d) Rekomendować kandydatów na członków zwyczajnych.  

 

§ 14  

1. Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem 

uprawnień z § 13 pkt. a) i d).  

 

§ 15 

1. Członek honorowy Stowarzyszenia posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, 

a ponadto zwolniony jest z opłacania składek członkowskich. Do członka 

honorowego nie stosuje się postanowień § 13 pkt. a) i d).  

 

§ 16 

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:  

a) Przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.  

b) Aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia.  

c) Dbać o dobre imię Stowarzyszenia.  

 

§ 17 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:  

a) Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, potwierdzonego pismem do 

Zarządu. 

 b) Skazania przez sąd za przestępstwo umyślne.  

c) Skreślenia przez Zarząd z listy członków z powodu naruszenia Statutu 

Stowarzyszenia.  

d) Skreślenia przez Zarząd z listy członków z powodu nie angażowania się w 

działalność Stowarzyszenia bez uzasadnionej przyczyny przez okres dłuższy niż rok.  

e) Skreślenia przez Zarząd z listy członków z powodu nie płacenia składek 

członkowskich przez okres dłuższy niż rok. 



 f) Skreślenia przez Zarząd z listy członków z powodu prowadzenia działalności 

konkurencyjnej w stosunku do Stowarzyszenia bez uprzedniego uzgodnienia z 

Zarządem.  

2. Uchwały o skreśleniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.  

3. Od uchwały o skreśleniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w 

terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Uchwała Walnego 

Zgromadzenia rozpatrującego odwołanie jest ostateczna.  

4. Do czasu podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie członkostwo ulega 

zawieszeniu.  

 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia i ich wybór 

§ 18 

1. Władzami Stowarzyszenia są:  

a) Walne Zgromadzenie Członków.  

b) Zarząd.  

c) Komisja Rewizyjna.  

2. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym albo tajnym, w 

zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia Członków. Do władz Stowarzyszenia 

mogą być wybrani wyłącznie członkowie zwyczajni.  

3. Kadencja władz trwa trzy lata. Mandaty członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

wygasają w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia Członków, udzielającego tym 

władzom absolutorium za okres kadencji.  

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów 

w obecności przynajmniej 1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do 

głosowania, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.  

5. Zarówno Zarząd jak i Komisja Rewizyjna bądź poszczególni członkowie tych 

władz mogą być odwołani w toku kadencji przez Walne Zgromadzenie Członków. 

Uchwała w tej sprawie zapada większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej 

1/ 2 liczby uprawnionych do głosowania.  

6. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, 

uchwałę w tym zakresie podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 1/2 

głosów przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania.  



7. Władze mogą uchwalać własne regulaminy określające szczegółowo tryb ich 

pracy, jednak muszą być one zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Członków.7  

8. Zebrania organów Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 18 ust. 9, są ważne przy 

obecności co najmniej połowy liczby członków organu.  

9. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane w drugim terminie ze względu na brak 

w pierwszym terminie połowy uprawnionych do głosowania, podejmuje uchwały 

zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków. W takim 

przypadku wymogu określonego w § 18 ust. 4 nie stosuje się.  

10. Walne Zgromadzenie Członków zwołane w drugim terminie powinno się odbyć 

nie później niż w przeciągu 30 dni po pierwszym terminie. Wymóg ten nie stoi na 

przeszkodzie by drugi termin Walnego Zgromadzenia Członków odbył się tego 

samego dnia co pierwszy, jeżeli zostało to podane do wiadomości w zawiadomieniu 

dotyczącym pierwszego terminu.  

11. Organy stowarzyszenia, w tym Zarząd, Komisja Rewizyjna i Walne 

Zgromadzenie Stowarzyszenia mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub 

przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

 

§ 19  

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.  

2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  

3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:  

a. Ustalanie kierunków działania Stowarzyszenia.  

b. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.  

c. Wybór Prezesa, członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.  

d. Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.  

e. Rozpatrywanie odwołań członków od uchwały Zarządu o skreśleniu.  

f. Nadawanie godności Członka Honorowego na wniosek Zarządu.  

g. Uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia.  

h. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego 

majątku.  

i. Ustalanie wysokości składek członkowskich.  

j. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków oraz 

zatwierdzania regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej.  



k. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do Stowarzyszeń 

Międzynarodowych.  

l. Ustanawianie pełnomocników. 8  

4. O zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków, jego terminie i proponowanym 

porządku obrad decyduje Zarząd.  

5. Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia o terminie Walnego Zgromadzenia 

Członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia 

Walnego Zgromadzenia Członków za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

6. W przypadku zamierzonych zmian statutu Stowarzyszenia w zawiadomieniach o 

terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków należy zamieścić 

wzmiankę o treści dotychczasowych postanowień i proponowanych zmianach.  

7. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków może być zmieniony lub 

rozszerzony uchwałą powziętą w obecności wszystkich członków Stowarzyszenia.  

 

§ 20  

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przynajmniej raz do 

roku w celu zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu oraz Komisji 

Rewizyjnej Stowarzyszenia.  

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane: a. Na podstawie 

uchwały Zarządu. b. Na żądanie Komisji Rewizyjnej lub c. Na pisemny wniosek co 

najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.  

3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w okresie trzech 

miesięcy od dnia otrzymania wniosku, żądania lub podjęcia uchwały.  

4. Uchwałę w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków 

może powziąć również samo Zgromadzenie na wniosek każdego z członków 

wyznaczając porządek, miejsce i datę zgromadzenia.  

 

§ 21  

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie między 

Walnymi Zgromadzeniami Członków i odpowiada za swoją pracę przed 

Zgromadzeniem.  

2. Do kompetencji Zarządu należy:  

a) Kierowanie działalnością oraz zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.  

b) Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.  



c) Ustalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia. 

 d) Działanie w imieniu Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz.  

e) Podejmowanie uchwał w sprawie ustąpienia ze spółek i nabywania udziałów bądź 

akcji.  

f) Współpraca z organami samorządu i administracji rządowej w realizacji 

programów zgodnych z celami Stowarzyszenia.  

g) Wnioskowanie o nadanie członkostwa honorowego przez Walne Zgromadzenie 

Członków Stowarzyszenia.  

h) Podejmowanie uchwał o przyjmowaniu i skreśleniu z listy członków 

Stowarzyszenia.  

i) Zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków.  

j) Uchwalanie regulaminu Zarządu.  

 

§ 22  

1.  Zarząd składa się od 1 do 3 osób wybranych spośród członków Stowarzyszenia. 

2. Wybory odbywają się dwuetapowo. Najpierw Walne Zgromadzenie Członków 

wybiera Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu, z 

zastrzeżeniem ust.3. 

3. Do pierwszego składu Zarządu zostają wybrani: 1. Małgorzata Krystyna 

Łukaszewicz - Prezes Zarządu 2. Sławomir Stańczuk - Członek Zarządu 3. Jakub 

Gontarek - Członek Zarządu. 

4. W skład kolejnego zarządu wchodzi Sławomir Stańczuk jako prezes zarządu 

 

§ 23  

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.  

 

§ 24 

1. Zarząd kieruje działalnością i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.  

2. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym składania oświadczeń woli w 

zakresie praw i obowiązków majątkowych, zaciągania zobowiązań oraz 

udzielania pełnomocnictw, upoważniony jest każdy z członków zarządu. W 

przypadku zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 100 000 zł, jeżeli 

zarząd składa się z więcej niż 1 osoby, niezbędna jest reprezentacja co najmniej 

2 członków zarządu. 



3. Zaciąganie zobowiązań majątkowych przekraczających kwotę 100.000,00 zł, 

w tym udzielanie poręczeń i gwarancji, wymaga jednomyślnej uchwały całego 

Zarządu.  

4. W umowach z członkami Zarządu Stowarzyszenie reprezentuje pełnomocnik 

ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.  

 

§ 25 

1. Komisja Rewizyjna składa się z od 1 do 3 członków wybieranych przez Walne 

Zgromadzenie Członków. 

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i 

sekretarza. 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych 

władz Stowarzyszenia.  

 

§ 26 

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:  

a) Kontrola i ocena całokształtu działalności Stowarzyszenia co najmniej raz do 

roku.  

b) Składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków corocznych informacji ze swej 

działalności.  

c) Stawianie wniosków o udzielenie absolutorium za okres kadencji 

ustępującemu Zarządowi.  

 

§ 27 

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważnieni przez niego członkowie 

Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem 

doradczym.  

2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej 

jednak niż dwa razy do roku.  

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. 

 

Rozdział V 

Majątek Stowarzyszenia 

§ 28 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje: 



a) Ze składek członkowskich. 

b) Darowizn, spadków i zapisów. 

c) Dotacji dla Stowarzyszenia. 

d) Dochodów z majątku Stowarzyszenia. 

e) Dochodów z własnej działalności gospodarczej. 

f) Ofiarności publicznej. 

 

§ 29 

1. Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku 

publicznego zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie. 

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest 

w całości przeznaczany na realizację celów statutowych Stowarzyszenia. 

3. Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej i odpłatnej oraz działalności 

gospodarczej określa w uchwale Zarząd. 

 

§ 30 

1. Rachunkowość i ewidencja majątku Stowarzyszenia prowadzona jest zgodnie 

z ogólnymi zasadami rachunkowości. 

2. Rokiem sprawozdawczym i obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 

 

Rozdział VI 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§ 31 

1. Uchwały w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie 

Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej 

liczby uprawnionych do głosowania. 

 

§ 32 

1. Uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego 

majątku podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów 

w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. 


