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STATUT Związku Stowarzyszeń „Grupa Zagranica" 

 
 

Preambuła 
 
Przekonani o znaczeniu solidarności międzynarodowej, chcemy, aby Polska i polskie organizacje pozarządowe 
angażowały się we współpracę międzynarodową: aby wspierały demokrację, wolności obywatelskie i 
odpowiedzialność obywateli za państwo. Chcemy, aby niosły pomoc humanitarną i rozwojową oraz przezwyciężały 
uprzedzenia i bariery między narodami. Kontynuując wspólne działania na tym polu, przedstawiciele polskich 
organizacji pozarządowych działających poza granicami kraju powołują „Grupę Zagranica".  
Łączy nas przekonanie o potrzebie szacunku i partnerskiego nastawienia do organizacji oraz osób, z którymi pracujemy 
w innych państwach. Szanujemy różnice międzykulturowe, a nasze działania cechuje tolerancja oraz otwarcie na ludzi 
różnych tradycji, kultur i religii. Uznając za nadrzędne cele naszych działań: rozwijanie wartości demokratycznych, 
ochronę praw człowieka i zwalczanie ubóstwa, jesteśmy przekonani, iż tylko w społeczeństwie obywatelskim mogą się 
one spełnić.  
Chcemy oprzeć współpracę międzynarodową na profesjonalnych standardach. Wspieranie rozwoju naszych partnerów 
za granicą, działania na rzecz marginalizowanych grup społecznych, w tym wysiłki w celu zmniejszania nierówności w 
traktowaniu płci, upowszechnianie edukacji rozwojowej i podnoszenie świadomości obywatelskiej, dotyczącej 
potrzeby udzielania pomocy międzynarodowej, to w przekonaniu członków Grupy nieodzowne elementy naszych 
działań. Stosujemy odpowiedzialne metody pozyskiwania funduszy oraz dążymy do tego, aby nasza praca przynosiła 
trwałe efekty. Nie wspieramy tych, którzy naruszają prawa człowieka, nawołują do stosowania przemocy lub przemoc 
stosują.  
Związek stowarzyszeń tworzymy jako równe i niezależne organizacje pozarządowe, które, prowadząc odrębnie swoją 
działalność, chcą współpracować dla realizacji celów Grupy.  
 
 

Rozdział I 
Nazwa, teren działania, siedziba 

 
§ 1 

 
1. Związek Stowarzyszeń pod nazwą „Grupa Zagranica", zwany dalej „Grupą", jest samorządnym, dobrowolnym i 
trwałym zrzeszeniem, działającym na podstawie przepisów prawa oraz Statutu.  
2. Siedzibą Grupy jest Warszawa.  
 

§ 2 
 

1. Grupa może posługiwać się tłumaczeniem nazwy na języki obce.  
2. Nazwa „Grupa Zagranica" oraz jej znak graficzny odróżnia Związek Stowarzyszeń od innych stowarzyszeń, 
organizacji i instytucji. Członkowie i organy Grupy chronią nazwę „Grupa Zagranica" oraz jej znak graficzny wszelkimi 
dostępnymi środkami prawnymi. 
 

§ 3 
 

1. Grupa działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.  
2. Grupa może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, działających na rzecz realizacji celów 
zbieżnych z celami Grupy Zagranica. 
 

Rozdział II 
Zasady, cele i środki działania 

 
§ 4 

 
1. Grupa uznaje zasadę równości i niezależności organizacji członkowskich.  
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2. Poza działaniami związanymi z realizacją celów Grupy, określonych w § 6, Grupa nie podejmuje działań 
konkurencyjnych wobec swoich członków.  
3. Grupa w swoich działaniach nie wspiera żadnej partii politycznej.  
4. Grupa może wypowiadać się w sprawach publicznych. 
 

§ 5 
 

1. Grupa prowadzi swoją działalność w celu realizacji celów statutowych.  
2. Grupa może prowadzić działalność gospodarczą.  
3. Udział w organach Grupy ma charakter społeczny.  
4. Grupa może zatrudniać pracowników.  
 

§ 6 
 
Celem Grupy jest:  
1. Rzecznictwo interesów polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych we współpracę rozwojową, pomoc 
humanitarną, wspieranie demokracji oraz edukację globalną wobec partnerów zewnętrznych, w tym polskiej i 
europejskiej administracji publicznej;  
2. Wspieranie wymiany informacji i doświadczeń oraz współpracy pomiędzy polskimi organizacjami pozarządowymi 
zaangażowanymi w zakresie współpracy rozwojowej, pomocy humanitarnej, wspierania demokracji oraz edukacji 
globalnej;  
3. Ułatwianie nawiązywania współpracy pomiędzy polskimi organizacjami pozarządowymi a ich potencjalnymi 
partnerami za granicą;  
4. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie polskie organizacje pozarządowe 
zaangażowane we współpracę rozwojową, pomoc humanitarną, wspieranie demokracji oraz edukację globalną, w 
szczególności organizacje członkowskie Grupy;  
5. Działalność naukowa oraz działalność wydawnicza służąca realizacji celów wymienionych w ust. 1-4 niniejszego 
paragrafu. 
  

§ 7 
 
Grupa realizuje swoje cele m. in. poprzez: 
1. Organizowanie konsultacji, spotkań, seminariów, konferencji, szkoleń i warsztatów;  
2. Wydawanie folderów, opracowań i innych publikacji;  
3. Prowadzenie strony internetowej;  
4. Rozwijanie współdziałania z innymi organizacjami pozarządowymi i organami polskiej i europejskiej administracji 
publicznej;  
5. Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi, których cele są zbieżne z celami Grupy;  
6. Współpracę i udział w europejskich i międzynarodowych porozumieniach organizacji pozarządowych i innych 
instytucjach, działających w obszarze celów statutowych Grupy Zagranica;  
7. Wspieranie działalności Członków Grupy w przygotowaniu przedsięwzięć służących wymianie informacji i 
doświadczeń oraz nawiązywaniu współpracy z partnerami zagranicznymi. 
 

Rozdział III 
Członkowie 

 
§ 8 

 
1. Członkiem Grupy może być stowarzyszenie, fundacja lub inna osoba prawna działająca na podstawie przepisów o 
stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i 
związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, dobrowolne zrzeszenie istniejące na 
mocy ustawy, bądź inna osoba prawna działająca nie dla zysku, z zastrzeżeniem ust. 3. 
2. Organizacja członkowska Grupy musi być zarejestrowana w Polsce lub posiadać w Polsce stałe przedstawicielstwo. 
3. Członkiem Grupy nie może być: partia polityczna i organizacja pozarządowa związana z partią polityczną, fundacja 
polityczna, szkoła i uczelnia wyższa, jednostka organizacyjna administracji publicznej, związek zawodowy, organizacja 
pracodawców i organizacja branżowa oraz fundacja, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa. 
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4. Członek Grupy jest reprezentowany przez upoważnioną do tego osobę fizyczną. Osoba ta może reprezentować 
wyłącznie jednego Członka Grupy. 
5. Każdy Członek Grupy ma prawo do zmiany, w dowolnym terminie, osoby reprezentującej go na Walnym Zebraniu, 
o czym zawiadamia Grupę w formie pisemnej. 
 

§ 9 
 
1. Członkowie Grupy dzielą się na:  

a) członków zwyczajnych;  
b) członków wspierających.  

2. Członkiem Grupy może zostać organizacja, która zobowiąże się do przestrzegania Statutu Grupy oraz która gotowa 
jest współdziałać dla osiągnięcia celów Grupy.  
3. Członkiem zwyczajnym może zostać organizacja zarejestrowana w Polsce od co najmniej 2 lat, która przez okres co 
najmniej roku realizowała projekty z zakresu współpracy rozwojowej, pomocy humanitarnej, wspierania demokracji 
oraz edukacji globalnej.  
4. Status członka zwyczajnego oraz członka wspierającego nadaje Walne Zebranie na pisemny wniosek kandydata 
zaopiniowany przez Zarząd Grupy. 
5. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może zarekomendować przyznanie statusu członka wspierającego polskiej 
lub zagranicznej osobie prawnej, popierającej cele i zadania Grupy oraz deklarującej coroczne wsparcie finansowe na 
rzecz Grupy w wysokości co najmniej pięciokrotności składki bazowej, na jej wniosek. Za zgodą Zarządu wsparcie 
finansowe może być zastąpione innym rodzajem wsparcia o porównywalnej wartości.  
 

§ 10 
 
1. Wszyscy członkowie Grupy mają prawo do:  

a) uczestnictwa w jej pracach, w tym prawo udziału w Walnym Zebraniu;  
b) korzystania z zasobu wiedzy wypracowanego przez Grupę oraz z jej oferty programowej;  
c) odwoływania się do pośrednictwa Grupy w sytuacjach spornych z instytucjami publicznymi w zakresie realizacji 
projektów dot. współpracy rozwojowej, pomocy humanitarnej, wspierania demokracji oraz edukacji globalnej;  
d) posługiwania się nazwą „Członek Grupy Zagranica" oraz używania znaku graficznego Grupy;  
e) ubiegania się o patronat Grupy przy realizacji działań zbieżnych z celami Grupy.  

2. Ponadto członkowie zwyczajni mają prawo do:  
a) udziału z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu;  
b) biernego i czynnego prawa wyborczego do wszystkich organów Grupy.  

3. Warunkiem korzystania z praw członka zwyczajnego, opisanych w § 10 ust. 2, jest uregulowanie składek 
członkowskich oraz upublicznienie rocznych raportów merytorycznych i finansowych z działalności 
 

§ 11 
 
1. Wszyscy członkowie Grupy mają obowiązek:  

a) przestrzegania Statutu Grupy;  
b) terminowego opłacania składek członkowskich. 

 
§ 12 

 
1. Członkostwo ustaje wskutek:  

a) likwidacji podmiotu będącego członkiem Grupy;  
b) skreślenia z listy członków, na pisemny wniosek członka, po rozliczeniu się z pełnionych obowiązków w 
organach Grupy;  
c) skreślenia z listy członków zgodnie z § 12 ust. 2.  

2. W przypadku działania na szkodę Grupy lub rażącego naruszania Statutu uchwałę o skreśleniu z listy członków 
podejmuje Walne Zebranie Członków Grupy kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy 
członków zwyczajnych na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 3 członków zwyczajnych. 
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Rozdział IV 

Organy Grupy 
 

§ 13 
 
1. Organami Grupy są:  

a) Walne Zebranie Członków Grupy;  
b) Zarząd; 
c) Komisja Rewizyjna.  

 
§ 14 

 
1. Walne Zebranie Członków Grupy jest najwyższym organem Grupy.  
2. W Walnym Zebraniu uczestniczą z prawem głosu członkowie zwyczajni oraz bez prawa głosu członkowie 
wspierający.  
3. Do kompetencji Walnego Zebrania należą wszystkie sprawy, w których Statut nie określa właściwości innych 
organów Grupy, w tym w szczególności:  

a) przyjmowania w poczet członków zwyczajnych i wspierających;  
b) wybór oraz odwoływanie członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej, także w przypadku zmniejszenia 
składu władz poniżej liczby wymaganej Statutem;  
c) podejmowanie uchwał dotyczących kierunków działania Grupy;  
d) uchwalanie wysokości bazowej składki członkowskiej i raz na trzy lata uchwalanie progów i mnożników, o 
których mowa w §21, ust. 2;  
e) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej;  
f) podejmowanie decyzji o wchodzeniu w skład federacji krajowych i międzynarodowych większością 2/3 głosów 
członków zwyczajnych Grupy;  
g) uchwalanie zmian Statutu Grupy;  
h) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Grupy.  

4. Walne Zebranie podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej.  
5. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej jeden raz w ciągu roku 
kalendarzowego.  
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie może zostać zwołane w każdym czasie na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej 
lub 5 członków zwyczajnych. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane w terminie miesiąca od złożenia wniosku 
i może podejmować decyzje wyłącznie w sprawach przewidzianych w projekcie porządku obrad.  
7. Zarząd jest zobowiązany poinformować członków o terminie, miejscu i planowanym porządku obrad Walnego 
Zebrania, listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej 14 dni przed terminem Zebrania.  
8. Do uzyskania quorum na Walnym Zebraniu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków zwyczajnych. 
Jeżeli w pierwszym terminie Walne Zebranie nie dojdzie do skutku z powodu braku quorum, Zarząd wyznacza kolejny 
termin Zebrania z tym samym porządkiem obrad, o którym powiadamia wszystkich członków Grupy z co najmniej 14-
dniowym wyprzedzeniem. Uchwały Walnego Zebrania zwołanego w tym trybie są ważne bez względu na liczbę 
uczestniczących w nim członków Grupy.  
9. Walne Zebranie wybiera przewodniczącego obrad spośród osób uczestniczących w Walnym Zebraniu, 
reprezentujących członków zwyczajnych Grupy. Uchwały oraz protokoły Zebrania są podpisywane przez 
przewodniczącego obrad. 
10. Walne Zebranie może odbyć się z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w 
czasie rzeczywistym m.in. w formie wideokonferencji.  
11. W przypadku opisanym w ust. 10, w zawiadomieniu o zebraniu powinien być zawarty opis sposobu uczestnictwa i 
wykonywania prawa głosu.  
12. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach podczas Walnego Zebrania odbywa się ̨przy 
zapewnieniu co najmniej:  

a) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;  
b) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek stowarzyszenia może wypowiadać 
się w toku obrad;  
c) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia. 
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13. Członkowie zwyczajni mogą głosować przez swoich reprezentantów, o których mowa w § 8. ust. 4 lub przez 
pełnomocników z zastrzeżeniem w § 14. ust. 14. W przypadku pełnomocników pełnomocnictwo powinno udzielone 
na piśmie i złożone Przewodniczącej/mu Walnemu Zebrania przed Zebraniem. 
14. Osoba fizyczna, która reprezentuje członka zwyczajnego na Walnym Zebraniu (jako reprezentant, o którym mowa 
w para. 8 ust. 4 lub jako pełnomocnik), nie może mieć więcej niż jednego pełnomocnictwa od innego członka 
zwyczajnego. 
 
 

§ 15 
 
1. Zarząd jest organem wykonawczym Grupy.  
2. Zarząd składa się z 5 do 7 osób, wybieranych na Walnym Zebraniu, spośród osób upoważnionych do działania w 
imieniu członków zwyczajnych, zgodnie z zasadami reprezentacji.  
3. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd dokonuje podziału obowiązków swoich członków i ustala regulamin pracy 
Zarządu.  
4. Zarząd realizuje uchwały Walnego Zebrania, pod nadzorem Komisji Rewizyjnej, w zakresie określonym w 
niniejszym Statucie. Zarząd odpowiada za planowanie i prowadzenie działalności Grupy zgodnie z kierunkami 
działania przyjętymi uchwałą Walnego Zebrania.  
5. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:  

a) opracowanie projektu rocznego planu pracy i budżetu;  
b) przedstawianie na Walnym Zebraniu sprawozdań z działalności Grupy oraz sprawozdania finansowego za rok 
poprzedni;  
c) opracowanie i przedstawienie Walnemu Zebraniu propozycji kierunków działania Grupy;  
d) powoływanie i likwidacja stałych lub doraźnych komisji i grup roboczych; w ich skład mogą wchodzić 
członkowie Grupy oraz inne osoby współdziałające z Grupą;  
e) nadzór nad pracami komisji i grup roboczych;  
f) reprezentowanie Grupy na zewnątrz;  
g) formułowanie stanowisk i opinii Grupy po zasięgnięciu opinii członków Grupy;  
h) zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;  
i) prowadzenie gospodarki finansowej i nadzór nad majątkiem Grupy;  
j) opiniowanie wniosków o członkostwo zwyczajne oraz rekomendowanie przyznania statusu członka 
wspierającego;  
k) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania oraz z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego 
Walnego Zebrania.  

6. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. 
7. W zebraniach Zarządu może uczestniczyć przedstawiciel Komisji Rewizyjnej, a także inne zaproszone osoby, w 
szczególności osoby zaangażowane w pracę grup roboczych.  
 

§ 16 
 
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej, odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie 
wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.  
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 3 osoby wybrane przez Walne Zebranie spośród osób upoważnionych do 
działania w imieniu członków zwyczajnych Grupy zgodnie z zasadami reprezentacji.  
3. Członek Komisji Rewizyjnej:  

a) nie może być jednocześnie członkiem Zarządu ani pozostawać z żadnym z członków Zarządu w stosunku 
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,  
b) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.  

4. Na pierwszym zebraniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej.  
5. Zebrania Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub 
trzech członków zwyczajnych.  
6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

a) kontrola bieżącej pracy Grupy;  
b) występowanie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania;  
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c) przedstawianie na zamykającym kadencję Walnym Zebraniu sprawozdania ze swojej działalności wraz z 
wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu. 

 
§ 17 

 
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.  
2. Członkostwo w organach wymienionych w § 13 ust. 1 b, c wygasa przed upływem kadencji w przypadku:  

a) cofnięcia osobom zasiadającym w organach Grupy upoważnienia przez członka Grupy,  
którego reprezentują;  
b) likwidacji organizacji członkowskiej;  
c) utraty członkostwa zwyczajnego organizacji w Grupie;  
d) śmierci;  
e) utraty zdolności do czynności prawnych;  
f) ustąpienia z funkcji członka organu przekazanej w formie pisemnej;  
g) odwołania z funkcji członka organów Grupy na mocy uchwały Walnego Zebrania, zgodnie z § 14 ust. 3 b.  

3. O ile Statut nie stanowi inaczej, decyzje Zarządu i Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, 
zwykłą większością głosów przy obecności więcej niż połowy uprawnionych do głosowania.  
4. Posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą odbywać się z wykorzystaniem środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość w czasie rzeczywistym m.in. w formie wideokonferencji. 
5. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach Zarządu lub Komisji Rewizyjnej odbywa się ̨
przy zapewnieniu co najmniej:  

a) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;  
b) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy stowarzyszenia może 
wypowiadać ́się ̨w toku obrad;  
c) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia. 

6. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą zostać podjęte także bez odbywania posiedzenia: w drodze obiegowej, 
jeżeli wszyscy członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 
7. Wybory do organów Grupy odbywają się w głosowaniu tajnym.  
8. Głosowanie tajne w pozostałych sprawach zarządza się na wniosek co najmniej 10% osób uprawnionych do 
udziału w zebraniu z głosem stanowiącym. 
 

§ 18 
 
Z tytułu uczestniczenia w pracach organów Grupy nie przysługuje wynagrodzenie, jednakże może przysługiwać zwrot 
uzasadnionych kosztów podróży. 
 

§ 19 
 
1. Zarząd może ustanawiać pełnomocników.  
2. Oświadczenia woli w imieniu Grupy składają, na zasadzie reprezentacji łącznej, dwaj członkowie Zarządu lub jeden 
członek Zarządu i pełnomocnik.  
3. Oświadczenie woli w imieniu Grupy w zakresie zwykłego zarządu może składać jeden członek Zarządu lub 
pełnomocnik. 
 

Rozdział V 
Majątek Grupy 

 
§ 20 

 
1. Majątek Grupy pochodzi ze składek członkowskich, a także darowizn, spadków, zapisów, subwencji osób prawnych 
i fizycznych, dochodów z posiadanego kapitału oraz z innych źródeł prawnie dozwolonych nie wyłączonych 
postanowieniami niniejszego Statutu.  
2. Działalność Grupy nie jest nastawiona na zysk.  
3. Grupa nie może:  

a) udzielać pożyczek;  
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b) przekazywać majątku Grupy na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na 
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje nieodpłatnie 
lub na preferencyjnych warunkach,  
c) wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na 
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze 
statutowego celu Grupy;  
d) dokonywać zakupów towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Grupy, członkowie 
organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach mniej korzystnych niż od osób trzecich. 

 
§ 21 

 
1. Składka członkowska jest płatna z góry do dnia 31 maja każdego roku, na konto bankowe Grupy.  
2. Wysokość składki członkowskiej zależy od sumy kosztów poniesionych przez organizację w roku poprzednim. 
Składka stanowi iloczyn składki bazowej i mnożnika odpowiedniego dla danego progu budżetowego.  
3. Progi i mnożniki dla poszczególnych progów uchwala Walne Zebranie na okres 3 lat.  
4. Składka bazowa na następny rok jest uchwalana corocznie przez Walne Zebranie nie później niż do 30 listopada. W 
przypadku nieuchwalenia składki bazowej obowiązuje składka w wysokości dotychczasowej.  
5. Członek Grupy przyjęty w trakcie roku kalendarzowego opłaca składkę członkowską w pełnej wysokości za kolejny 
rok kalendarzowy.  
 

§ 22 
 
1. Zarząd zapewnia rzetelne prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i 
sprawozdawczości.  
2. W terminie 90 dni od końca roku kalendarzowego, Zarząd sporządza sprawozdanie finansowe i przedstawia je 
Komisji Rewizyjnej, która w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania sprawozdania może zgłosić Zarządowi 
uwagi do sprawozdania lub zażądać jego uzupełnienia.  
3. W terminie ustalonym przez Walne Zebranie Zarząd przedstawia Walnemu Zebraniu Członków do akceptacji 
sprawozdanie finansowe, przygotowane w sposób przedstawiony wyżej, wraz z opinią Komisji Rewizyjnej.  
4. Każdy członek zwyczajny Grupy ma prawo na własny koszt i przez swoich przedstawicieli, w tym wewnętrznych i 
zewnętrznych rewidentów, w rozsądnym czasie badać, kopiować i kontrolować wszystkie księgi, dokumenty i konta 
Grupy.  
 

Rozdział VI  
Zmiana Statutu i rozwiązanie Grupy 

 
§ 23 

 
1. Uchwały w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Grupy zapadają na Walnym Zebraniu Członków Grupy 
kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych, z zastrzeżeniem § 14 
ust. 8.  
2. W uchwale o rozwiązaniu Grupy określa się termin rozpoczęcia likwidacji oraz osoby likwidatorów.  
3. Majątek pozostały po zakończeniu likwidacji przeznacza się na cele społecznie użyteczne zbieżne z celami Grupy, 
wskazane w uchwale Walnego Zebrania o jej rozwiązaniu. 
 

Rozdział VII 
 

Przepisy końcowe 
 

§ 24 
 

W sprawach nieregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo o stowarzyszeniach, 
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne obowiązujące przepisy prawne. 


