Rozdział III
Członkowie ich prawa i obowiązki
§9
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych i wspierających.
3. Osoba prawna moŜe być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 10
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia moŜe być osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca
statutowe cele Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie moŜe być osoba prawna zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową
lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje na podstawie pisemnej deklaracji
Zarząd w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
4. Warunkiem przystąpienia do Stowarzyszenia jest uiszczenie przez członka będącego
osobą prawną wpisowego w wysokości ustalonej przez Zarząd.
5. Członkiem honorowym moŜe zostać osoba fizyczna, która oddała szczególne zasługi
w realizacji celów Stowarzyszenia lub szczególnie przyczyniła się do wspierania
działalności Stowarzyszenia.
6. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej dziesięciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 11
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego,
b) wnioskowania

we

wszystkich

sprawach

dotyczących

działalności

Stowarzyszenia,
c) korzystać z lokalu Stowarzyszenia
d) noszenia odznaki Stowarzyszenia i posiadania jego legitymacji,
e) korzystać nieodpłatnie z poradnictwa i obsługi prawnej,
f) korzystać

z

innych

moŜliwości,

Stowarzyszenie.
2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

jakie

stwarza

swoim

członkom

a) aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, oraz swoimi działaniami
przyczyniać się do wzrostu jego roli i znaczenia,
b) przestrzegania postanowień statutu i powszechnie obowiązującego prawa,
c) regularnego opłacania składek.
3. Członkowie wspierający będą korzystać z praw przysługujących członkom
zwyczajnym wymienionych w ust. 1 pkt b – f.

§ 12
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie na ręce Zarządu.
2. Skreślenie z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres
co najmniej jednego roku.
3. Wykluczenia na podstawie uchwały zarządu z powodu prowadzenia działalności
sprzecznej z postanowieniami statutu.
4. W razie śmierci członka.

