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Statut Stowarzyszenia 

Pro Vistula 
 

ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

 
1. Stowarzyszenie jest zarejestrowane i działa na podstawie: 

a) Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach 
(Dz. U. Nr 20, poz. 104 z 1989 r., z późniejszymi zmianami), 

b) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz.U. Nr 96, poz. 873,  z późniejszymi zmianami), 

c) niniejszego Statutu. 
 

§ 2 
 

1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę „Pro Vistula”. 
2. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego 

realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej.  

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Bielsko-Biała. 
 

§ 3 
 

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.  
2. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony. 
3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach 

działania. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii. 
 

§ 4 
 

1. Stowarzyszenie może ustanawiać swoje oddziały, filie i przedstawicielstwa. 
 

§ 5 
 

1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo oraz posiadać odznakę organizacyjną.  
2. Wzór pieczęci, logo i odznaki organizacyjnej ustala Zarząd Stowarzyszenia. 
3. Nazwa i symbole wykorzystywane przez Stowarzyszenie podlegają ochronie prawnej. 

 
§ 6 

 
1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest głównie o pracę społeczną członków. 
2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków, do prowadzenia swoich spraw. 
3. Działalność Stowarzyszenia mogą wspierać, ochotniczo i bez pobierania wynagrodzenia, osoby nie będące 

jego członkami (wolontariusze).  
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ROZDZIAŁ II 
Cele i sposoby ich realizacji 

 
§ 7 

 
1. Celem Stowarzyszenia jest: 
 

1) Inicjowanie i wspieranie wszelkich działań związanych z promowaniem Polski oraz poszczególnych 
regionów kraju zarówno na arenie międzynarodowej jak również na rynku lokalnym. 

2) Uruchamianie i popieranie inicjatyw społecznych w zakresie gospodarki, sportu, kultury i turystyki. 
Prowadzenie działań na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 

3) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 
wspomagających rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. 

4) Prowadzenie działań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 
5) Podejmowanie działań na rzecz eliminacji zjawiska wykluczenia cyfrowego przedsiębiorców. 
6) Prowadzenie doradztwa, poradnictwa, pośrednictwa i przygotowania zawodowego oraz 

prowadzenie szkoleń specjalistycznych w zakresie wspierania rozwoju zawodowego, w szczególności 
dla osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy. 

7) Promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w szczególności osób niepełnosprawnych, osób 
bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy. 

8) Szerzenie kultury, sztuki i historii oraz poszanowania dóbr kultury i tradycji, wspieranie inicjatyw w 
zakresie ochrony i rewitalizacji zabytków oraz ich upowszechniania. 

9) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz zdrowego i aktywnego trybu życia. 
10) Prowadzenie doradztwa i poradnictwa prowadzącego do integracji społecznej i zawodowej oraz 

prowadzenie specjalistycznych szkoleń w tym zakresie. 
11) Wspieranie działań z zakresu ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego. 
12) Prowadzenie i wspieranie działań na rzecz ochrony powietrza, wód, lasów, obszarów górskich oraz 

pozostałych elementów środowiska naturalnego. 
13) Popularyzowanie postaw ekologicznych, prowadzenie edukacji ekologicznej oraz podejmowanie 

różnorodnych działań zmierzających do podniesienia stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa. 
14) Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym w szczególności ich rehabilitacji społecznej i 

zawodowej. 
15) Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. 
16) Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między 

społecznościami lokalnymi i międzynarodowymi. 
17) Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w ramach współpracy publiczno-prywatnej, na 

mocy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prawnym. 
18) Realizowanie zadań publicznych powierzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, w 

szczególności pozyskiwanie środków na te cele. 
19) Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami 

rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym, przyrodniczym i sportowym. 
Zachęcanie dzieci do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych. 

20) Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i 
samodzielności, a także kształtowanie tych umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej. 

21) Umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i 
religijnej. 

22) Wspomaganie i zachęcanie seniorów do uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym oraz 
integracji wśród lokalnych społeczności. 
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23) Upowszechnianie wśród seniorów zdrowego trybu życia, podejmowania aktywności fizycznej 
adekwatnej do możliwośći wynikających z ich wieku. 

24) Podejmowanie działań na rzecz eliminacji zjawiska wykluczenia cyfrowego seniorów. 
25) Głoszenie idei wolności, równości, tolerancji, praworządności i solidarności jako podstawowych 

wartości współczesnego świata. 
26) Likwidacja barier mentalnych, stereotypów, uprzedzeń, złych nawyków, fobii itp., hamujących rozwój 

grup społecznych i jednostek. 
27) Stałe podnoszenie świadomości społecznej w dziedzinie ochrony wolności i praw człowieka, swobód 

obywatelskich, poszanowania prawa, ochrony dziedzictwa historycznego, kulturowego i 
przyrodniczego oraz ekologii. 

28) Promowanie aktywnych postaw życiowych, innowacyjności i kreatywności. 
29) Rozwój zasobów ludzkich na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. 
30) Wspieranie wszelkich inicjatyw nakierowanych na realizację wyżej wymienionych celów. 

 
§ 8 

 
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 

1) Realizowanie programów i projektów mających na celu promocję Polski oraz poszczególnych 
regionów kraju zarówno na arenie międzynarodowej jak również na rynku lokalnym. 

2) Udział w krajowych i zagranicznych imprezach wystawienniczych. 
3) Realizowanie programów i projektów związanych z rehabilitacją społeczną oraz zawodową osób 

niepełnosprawnych. 
4) Realizowanie programów i projektów edukacyjnych. 
5) Działalność edukacyjną w formie: 

a) organizacji kursów, szkoleń, wykładów i prelekcji, 
b) organizacji konferencji, seminariów i narad, 
c) pozaszkolnej edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych. 

6) Wyszukiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji, stanowiących przedmiot 
działalności Stowarzyszenia, za pomocą nośników elektronicznych, wydawnictw drukowanych i 
poprzez Internet, w tym prowadzenie strony internetowej poświęconej realizacji celów 
Stowarzyszenia.  

7) Działania integrujące osoby niepełnosprawne, seniorów, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. 
8) Organizowanie: 

a) imprez sportowych, w tym o charakterze integracyjnym o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i 
międzynarodowym, 

b) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, 
konferencji i konkursów,  

c) imprez takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji Polski i 
poszczególnych regionów kraju, jego tożsamości gospodarczej i kulturowej, promocyjnej i 
informacyjnej. 

9) Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi 
działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym. 

10) Rozwój świadomości obywatelskiej, budowanie wzajemnych więzi społecznych oraz wspieranie 
demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.  

11) Prowadzenie kampanii informacyjnych w zakresie celów statutowych.  
12) Inicjowanie aktywności społecznej oraz zwiększanie udziału społeczności lokalnej i regionalnej w życiu 

publicznym w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 
13) Prowadzenie wykładów, szkoleń, seminariów, warsztatów z zakresu objętego celami Stowarzyszenia.  
14) Pomoc i współdziałanie w projektach służących poprawie i ochronie stanu środowiska naturalnego. 
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15) Prowadzenie wspólnych przedsięwzięć z jednostkami samorządu terytorialnego i przedsiębiorcami 
zmierzających do ochrony zasobów naturalnych. 

16) Współpracę z innymi organizacjami, instytucjami i przedsiębiorcami w kraju i za granicą w zakresie 
ochrony środowiska. 

17) Rozpowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej, o krajach członkowskich, systemach prawnych i 
warunkach prowadzenia działalności gospodarczej na prawie unijnym oraz o możliwościach uzyskania 
odpowiednich certyfikatów. 

18) Inicjowanie i popieranie działań obywatelskich i samorządowych spójnych z celami Stowarzyszenia. 
19) Podejmowanie bezpośrednich działań na rzecz ochrony środowiska. 
20) Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego przy zawieraniu umów na podstawie ustawy z dnia 

19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym;  
21) Pozyskiwanie funduszy w kraju i zagranicą, w tym poszukiwanie pomysłów na projekty 

dofinansowywane z funduszy UE, pozyskiwanie dotacji i grantów na zadania własne Stowarzyszenia. 
 

2. Działalność stowarzyszenia może być działalnością odpłatną lub nieodpłatną w rozumieniu ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
1) Działalność odpłatna stowarzyszenia polega na:  

a) prowadzeniu szkoleń i doradztwa w zakresie wspierania rozwoju zawodowego w szczególności 
osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;  

b) doradztwie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej;  
c) prowadzeniu działalności edukacyjnej, wydawniczej i reklamowej;  
d) prowadzeniu działalności sportowej innej niż działalność nieodpłatna, w tym organizowaniu 

zawodów sportowych dla osób nie będących członkami Stowarzyszenia;  
e) organizowaniu pozaszkolnej edukacji oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży;  
f) organizowaniu innych form wypoczynku i rekreacji. 

 
2) Działalność nieodpłatna Stowarzyszenia polega na:  

a) organizacji imprez kulturalnych i sportowych dla członków Stowarzyszenia;  
b) prowadzeniu działalności integrującej osoby niepełnosprawne;  
c) popularyzacji Polski i poszczególnych regionów kraju.  

 
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach. Dochód z działalności gospodarczej może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów 
statutowych. 

 
§ 9 

 
1. Stowarzyszenie, dla realizacji celów statutowych, może powoływać inne organizacje w granicach prawem 

dozwolonych.  
2. Realizując swoje cele Stowarzyszenie może współpracować z wszelkimi podmiotami rządowymi, 

samorządowymi, pozarządowymi i prywatnymi oraz zawierać porozumienia z nimi. 
3. Stowarzyszenie może realizować zadania zlecone przez jednostki administracji samorządowej oraz organy 

rządowe. 
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ROZDZIAŁ III 
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki 

 
§ 10 

 
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.  
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:  

 członków zwyczajnych,  
 członków honorowych,  
 członków wspierających.  

3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.  
 

§ 11 
 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej (osoba 
fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych) oraz 
cudzoziemiec posiadający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (osoba 
fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych), który 
złoży deklarację członkowską wraz z rekomendacją od dwóch obecnych członków Stowarzyszenia.  

2. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i 
nie pozbawiona praw publicznych, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei stowarzyszenia lub w inny 
szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.  

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych lub osoba prawna, która zadeklaruje na rzecz 
Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego 
przedstawiciela.  

 
§ 12 

 
1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie 

pisemnej deklaracji kandydatów i wpłaconej przez nich opłaty wpisowej. 
2. Członek wspierający obowiązany jest do opłacania składek członkowskich poza deklarowaną pomocą. 
3. Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały przez Walne Zebranie Członków na 

wniosek Zarządu Stowarzyszenia.  
 

§ 13 
 

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia obowiązani są:  
a) do aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia; 
b) przyczyniać się do wzrostu, roli i znaczenia Stowarzyszenia;  
c) dbać o dobre imię Stowarzyszenia; 
d) przestrzegać przepisów prawa, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia a przede wszystkim 

postanowień Statutu; 
e) regularnie opłacać składki i ponosić inne opłaty; 
f) brać czynny udział w zebraniach Stowarzyszenia.  

 
2. Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności: 

a) przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze; 
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b) może wnioskować we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, zgłaszać opinie, wnioski i postulaty 
dotyczące działalności Stowarzyszenia; 

c) może korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności; 
d) ma prawo noszenia odznaki organizacyjnej Stowarzyszenia; 
e) przysługuje mu prawo do uczestniczenia w zebraniach, imprezach, seminariach, konferencjach i 

innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia, 
f) może korzystać z innych możliwości działania, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie. 

 
§ 14 

 
1. Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje w wyniku: 

1) śmierci członka; 
2) złożenia dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie do Zarządu 

Stowarzyszenia; 
3) wykluczenie w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia z powodu: 

a) działalności sprzecznej ze Statutem Stowarzyszenia, 
b) działalności sprzecznej z uchwałami Stowarzyszenia, 
c) nieusprawiedliwionego braku udziału w pracach Stowarzyszenia, w tym w przypadku dwóch 

kolejnych nieusprawiedliwionych nieobecności na Walnym Zebraniu Członków, 
d) nieuregulowanie składek członkowskich przez dwa okresy składkowe, przy czym okres 

składkowy to okres jednego roku kalendarzowego, 
e) utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu. 

2. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia, o której mowa w ust. 1 pkt 3 wykluczonemu członkowi przysługuje 
prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały wraz 
z uzasadnieniem i pouczeniem o możliwości odwołania. 

3. Uchwała Walnego Zebrania Członków po rozpatrzeniu odwołania jest ostateczna. 
 

  



7 
 

ROZDZIAŁ IV 
Władze Stowarzyszenia  

 
§ 15  

 
1. Władzami Stowarzyszenia są:  

1) Walne Zebranie Członków,  
2) Zarząd,  
3) Komisja Rewizyjna.  

 
§ 16  

 
1. Zarząd i Komisja Rewizyjna są organami wykonawczymi Stowarzyszenia. 
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu 

jawnym, większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków 
uprawnionych do głosowania.  

3. Wybór władz Stowarzyszenia (Prezesa i członków Zarządu oraz Przewodniczącego i członków Komisji 
Rewizyjnej) następuje przez Walne Zebranie Członków, spośród nieograniczonej zgłoszonej liczby 
kandydatów. Na członka władz Stowarzyszenia wybiera się kandydata spośród obecnych i nieobecnych 
członków Stowarzyszenia.  

4. W przypadku nieobecności kandydata wymagane jest przedłożenie przy zgłoszeniu kandydata jego 
pisemnej zgody na kandydowanie i objęcie funkcji we władzach Stowarzyszenia.  

5. Przed dokonaniem wyboru władz Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków może postanowić w drodze 
uchwały o przeprowadzeniu głosowania tajnego w tym zakresie.  

6. W przypadku rezygnacji, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład 
władz wybieralnych Stowarzyszenia uzupełnia się spośród kandydatów nie wybranych w ostatnich 
wyborach wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz 
wybieralnych Stowarzyszenia nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów. W 
przypadku braku możliwości uzupełnienia składu wybieralnych władz Stowarzyszenia w sposób określony 
w ust. 5, uzupełnienia składu dokonuje Walne Zebranie Członków. Przepisy ust. 1 – 4 stosuje się 
odpowiednio.  

7. Zarząd i Komisja Rewizyjna dokonują ukonstytuowania na pierwszym posiedzeniu, które zwołują nie 
później niż 14 od daty wyboru. Na pierwszym posiedzeniu: 

a) Zarząd wybiera z grona swoich członków Sekretarza oraz Skarbnika, 
b) Komisja Rewizyjna wybiera Przewodniczącego i Sekretarza, 
c) Zarząd oraz Komisja Rewizyjna uchwalają regulaminy swojego działania. 

8. Funkcje Wiceprezesa Zarządu, Skarbnika i Sekretarza można łączyć. 
9. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez trzy 

kadencje z rzędu. 
 

§ 17  
 

1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością 
głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że Statut 
stanowi inaczej.  

2. Każda z władz Stowarzyszenia może, na wniosek któregokolwiek z jej członków, przyjąć w drodze uchwały, 
że głosowanie w danej sprawie jest tajne.  
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3. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia, odwołania Prezesa, członków Zarządu oraz Komisji 
Rewizyjnej przed upływem ich kadencji zapadają większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 
uprawnionych członków. 

 
§ 18  

 
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.  
2. Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.  
3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:  

1) Z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni. 
2) Z głosem doradczym - członkowie wspierający i honorowi. 
3) Goście zaproszeni przez Zarząd Stowarzyszenia.  

4. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia powiadamiając członków Stowarzyszenia listem 
poleconym o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem 
Walnego Zebrania Członków. Proponowany porządek obrad może zostać zmieniony uchwałą Walnego 
Zebrania Członków.  

5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:  
 w pierwszym terminie – co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia,  
 w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego 

terminu - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. 
6. Z przebiegu Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół. 

 
§ 19  

 
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku i obraduje wg uchwalonego regulaminu. 

Członkom zwyczajnym przysługuje prawo wniesienia na piśmie zastrzeżeń co do terminu Walnego 
Zebrania Członków. W przypadku wniesienia zastrzeżeń przez co najmniej połowę członków zwyczajnych 
Stowarzyszenia – Zarząd ustala nowy termin Walnego Zebrania Członków.  

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane:  
1) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej;  
2) z inicjatywy Zarządu,  
3) na wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.  

3. Jeżeli Zarząd Stowarzyszenia nie zwoła Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia:  
1) w którym upłynął rok od poprzedniego Walnego Zebrania Członków, lub  
2) od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lub 3  
prawo do zwołania Walnego Zebrania Członków przechodzi na Komisję Rewizyjną. Przepis § 18 ust. 5 
stosuje się odpowiednio.  

 
§ 20  

 
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:  

1) Uchwalanie planu działalności Stowarzyszenia oraz kierunków rozwoju tej działalności.  
2) Uchwalanie Statutu i jego zmian.  
3) Uchwalanie regulaminu władz Stowarzyszenia.  
4) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.  
5) Wybieranie i odwoływanie członków władz wybieralnych Stowarzyszenia.  
6) Udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków.  
7) Nadawanie i pozbawianie, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, statusu członka honorowego 

Stowarzyszenia.  
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8) Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz 
Stowarzyszenia.  

9) Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.  
10) Ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Stowarzyszenia za czynności wykonywane w 

związku z pełnioną funkcją.  
11) Wyznaczanie pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między 

Stowarzyszeniem, a członkami Zarządu Stowarzyszenia oraz w sporach z nimi.  
12) Rozpatrywanie odwołań, w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu Stowarzyszenia.  
13) Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia pozostałego po rozwiązaniu 

majątku.  
14) Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych w Statucie do kompetencji Komisji 

Rewizyjnej lub Zarządu Stowarzyszenia. 
15) Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady, w szczególności spraw nie 

należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.  
 

§ 21  
 

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad działalnością 
Zarządu Stowarzyszenia.  

2. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch członków: Przewodniczącego i Sekretarza.  
3. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zebranie Członków w trybie, o którym mowa w § 16.  
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) Kontrola bieżącej pracy Zarządu Stowarzyszenia oraz - przynajmniej raz w roku - finansów 
Stowarzyszenia. 

2) Składanie wniosków z kontroli nad działalnością Zarządu Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu 
Członków. 

3) Składanie wniosków na Walnym Zebraniu Członków w sprawie absolutorium dla Zarządu 
Stowarzyszenia. 

4) Występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. 
5) Opiniowanie każdej sprawy wnoszonej do Komisji przez Zarząd Stowarzyszenia. 
6) Składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności.  

5. Szczegółowy tryb pracy Komisji Rewizyjnej oraz zasady sprawowania kontroli, o której mowa w ust. 4 pkt 
1 określa regulamin, o którym mowa § 20 ust. 1 pkt 3 Statutu.  

6. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach, których przebieg jest protokołowany. Protokół podlega 
zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Zatwierdzony protokół podpisuje 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

 
§ 22  

 
1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego 

Zebrania Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.  
2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 2 do 5 członków w tym Prezesa i Wiceprezesa.  
3. Członków Zarządu Stowarzyszenia wybiera Walne Zebranie Członków zgodnie z § 16 Statutu.  
4. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:  

1) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz. 
2) Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.  
3) Realizacja celów Stowarzyszenia.  
4) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.  
5) Określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia.  
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6) Sporządzanie planu pracy.  
7) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.  
8) Ustalanie budżetu i preliminarzy finansowych Stowarzyszenia.  
9) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.  
10) Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.  
11) Organizacja i prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej.  
12) Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich w tym przyjmowanie i skreślanie z listy członków.  
13) Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.  
14) Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego Stowarzyszenia.  
15) Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.  

5. Na zewnątrz Zarząd reprezentuje Prezes i Wiceprezes. 
6. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
 

§ 23  
 

1. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwoływane są przez Prezesa i odbywają się w miarę potrzeb, nie 
rzadziej jednak niż raz na na kwartał.  

2. W posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni 
goście z głosem doradczym.  

3. Posiedzeniami i pracą Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes Zarządu Stowarzyszenia. 
W razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes lub inny wyznaczony członek Zarządu.  

4. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia prowadzone są w obecności co najmniej dwóch jego członków. 
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos 

Przewodniczącego obrad. 
6. Przebieg posiedzeń Zarządu jest protokołowany. Protokół podlega zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu 

Zarządu. Zatwierdzony protokół podpisuje Prezes Zarządu. 
 

§ 24  
 

1. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Stowarzyszeniu, mogą również pełnić funkcje społecznie. 
2. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w 

związku z pełnioną funkcją.  
3. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu Stowarzyszenia oraz w sporach z nim 

Stowarzyszenie reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków. 
4. Zarząd może powierzyć wykonywnie części swoich zadań i realizować je przy pomocy Biura, którym kieruje 

Dyrektor, zatrudniony przez Zarząd. 
5. Dyrektor Biura działa w takim przypadku w granicach umocowania udzielonego przez Zarząd. 
6. Organizację i zasady funkcjonowania Biura określa regulamin organizacyjny Biura uchwalony przez Zarząd 

na wniosek Dyrektora. 
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ROZDZIAŁ V 
Majątek Stowarzyszenia  

 
§ 25  

 
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: 

1) Nieruchomości. 
2) Ruchomości, fundusze i inne prawa majątkowe. 
3) Środki finansowe. 

2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z następujących źródeł: 
1) Składki członkowskie i opłaty wpisowe. 
2) Dotacje, darowizny, środki pomocowe, spadki i zapisy. 
3) Dochody z majątku Stowarzyszenia. 
4) Wpływy z ofiarności publicznej. 
5) Dochody z działalności gospodarczej. 
6) Inne wpływy. 

3. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd określając w razie potrzeby szczegółowe zasady 
gospodarowania składnikami majątkowymi. 

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego. Gospodarka finansowa Stowarzyszenia prowadzona jest w oparciu o 
roczny plan finansowy uchwalany przez Walne Zebranie Członków. 

5. Na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, 
w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Działalność gospodarcza nie może być prowadzona 
w odniesieniu do prowadzonej przez Stowarzyszenie odpłatnej działalności pożytku publicznego. 

6. Wszelkie dochody Stowarzyszenia służą realizacji celów statutowych. 
 

§ 26  
 

1. Do składania oświadczeń woli w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia 
uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie.  

2. Zarząd może upoważnić Prezesa lub Członka Zarządu do podejmowania zobowiązań majątkowych 
jednoosobowo w granicach określonego limitu. 

3. Dla ważności innych oświadczeń, pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego z Członków Zarządu.  
4. Zarząd za zgodą Walnego Zgromadzenia, może ustanowić Pełnomocnika.  
5. Pełnomocnikiem Zarządu może być:  

a) jeden z członków Stowarzyszenia,  
b) osoba fizyczna nie będąca członkiem Stowarzyszenia (posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych i nie pozbawiona praw publicznych).  
6. Zakres umocowania obejmuje czynności zwykłego zarządu w szczególności umocowanie do:  

a) pospisywania dokumentów księgowych, dokumentów składanych do organów takich jak ZUS, 
US, PFRON itp.  

b) załatwiania spraw związanych z działalnością administracyjną Stowarzyszenia, w tym 
kontaktów z urzędami państwowymi, bankami, sądami itp.  

 
§ 27  

 
1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.  
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ROZDZIAŁ VI 
Przepisy końcowe  

 
§ 28  

 
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego 

Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego 
Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 18 ust.4 należy załączyć projekt stosownych 
uchwał.  

 
§ 29  

 
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy 

obecności, co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.  
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego 

likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem, że likwidatorami Stowarzyszenia 
są jego członkowie Zarządu.  

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają 
odpowiednie zastosowane przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach. 

 
§ 30  

 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 

kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.  
2. Interpretacja zapisów Statutu należy do Zarządu Stowarzyszenia.  
3. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu 

rejestrowego. 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Black & White)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /All
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200036002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C043704430439044204350020044D044204380020043F043004400430043C043504420440044B0020043F0440043800200441043E043704340430043D0438043800200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020043D0430043404350436043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002004380020043F043504470430044204380020043104380437043D04350441002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002E00200421043E043704340430043D043D044B043500200434043E043A0443043C0435043D0442044B00200050004400460020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B0442044C002C002004380441043F043E043B044C04370443044F0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043B04380431043E00200438044500200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804350020043204350440044104380438002E>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


