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STATUT  
STOWARZYSZENIA WSPIERANIA  

DZIAŁAŃ PRORODZINNYCH  

„FORUM PRORODZINNE” 
 

 

Mając na uwadze istotne znaczenie rodziny dla prawidłowego rozwoju społeczeństwa powołuje się 

Stowarzyszenie, które będzie kierować się antropologią chrześcijańską, nauczaniem Jana Pawła II i dokumentami 

Stolicy Apostolskiej oraz dokumentami prawa polskie-go zgodnymi z wartościami zawartymi w wyżej wymienionych 

dokumentach. 

 

 

Rozdział I 

 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

Stowarzyszenie nosi nazwę - Forum Prorodzinne - Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych” i zwane jest  

w dalszej części Sta-tutu w skrócie „Forum Prorodzinne”. 

 

§2 

Forum Prorodzinne działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującymi oraz statutem i innymi przepisami prawa wewnętrznego, które nie mogą zezwalać na: 

1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Forum Prorodzinnego w stosunku do jej 

członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku 

małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwani dalej: 

osobami bliskimi; 

2. Przekazywanie majątku Forum Prorodzinnego na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz 

ich osób bliskich na zasadach innych  niż  w stosunku do osób trzecich, 

w szczególności jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; 

3. Wykorzystywanie majątku Forum Prorodzinnego na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz 

ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystywanie 

bezpośrednio wynika ze statutowego celu; 

4. Zakupywanie na szczególnych preferencyjnych zasadach towarów lub usług podmiotów, w których uczestniczą 

członkowie Forum Prorodzinnego, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. 

 

§3 

Siedzibą Forum Prorodzinnego jest miasto Olsztyn. 

 

§4 

Forum Prorodzinne może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o podobnych celach działania. 

 

§5 

Forum Prorodzinne używa pieczęci o treści i kształcie ustalonym przez. Zarząd Forum Prorodzinnego. 

 

§6 

Forum Prorodzinne może wydawać własną prasę w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984r.- 

Prawo prasowe. 

 

§7 

Forum Prorodzinne może powoływać Oddziały Terenowe oraz Koła Terenowe i Koła Środowiskowe na zasadach 

określonych w niniejszym Statucie. 

 

 

 

 



2 

 

Rozdział II 

 

Cele i sposoby działania Forum Prorodzinnego 

 

§8 

Celem Forum Prorodzinnego jest: 

1. Udział w kształtowaniu polityki prorodzinnej, zmierzającej do wzmocnienia rodzin i tworzenie klimatu 

prorodzinnego, m.in. poprzez integrację środowisk, rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami. 

2. Kształtowanie odpowiedzialności społecznej za rozwój i przyszłość rodzin poprzez prowadzenie działalności w 

zakresie: oświaty, edukacji, profilaktyki uzależnień i współuzależnień, rozwiązywania problemów uzależnień i 

współuzależnień, a także kultury i ochrony wartości oraz dziedzictwa narodowego. 

3. Kreowanie społecznych działań prorodzinnych, zwłaszcza na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 

4. Wpływanie na tworzenie rozwiązań prawnych i decyzji administracyjnych, które będą sprzyjały trwałości, 

rozwojowi oraz prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny. 

5. Troska o skuteczne informowanie zainteresowanych o instytucjach, placówkach i stowarzyszeniach świadczących 

pomoc rodzinie. 

6. Organizowanie i realizowanie pomocy społecznej i socjalnej potrzebującym rodzinom i ich członkom, a 

zwłaszcza osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i zawodowym. 

7. Ścisła współpraca z Radą d.s. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

i innymi podmiotami realizującymi zadania w zakresie umacniania i przywracania prawidłowych relacji 

rodzinnych. 

8. Inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do rozszerzania oferty zorganizowania czasu wolnego dzieci i 

młodzieży służącego rozwojowi dojrzałych osobowości. 

9. Promowanie i realizowanie form ożywiania więzi rodzinnych jako  działań profilaktycznych  oraz 

wzmacniających rodzinę, 

w tym wspólne spędzanie czasu poprzez rozwój turystyki i organizowanie imprez turystycznych. 

10. Promowanie zdrowego stylu życia i podejmowanie działań zmierzających do ochrony życia i zdrowia ludzkiego, 

w tym z za-kresu edukacji i promocji zdrowia publicznego, oraz przeciw-działania patologiom życia rodzinnego i 

społecznego (m.in. uzależnieniom i przemocy).  

11. Wspieranie jednostek administracji rządowej i samorządowej, w tym Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, w 

realizacji polityki prorodzinnej m.in. w pozyskiwaniu specjalistów do pracy z rodzinami. 

 

§9 

Forum Prorodzinne realizuje swoje cele poprzez: 

1. Inspirowanie władz państwowych i samorządowych do działań prorodzinnych. 

2. Opiniowanie projektów aktów prawnych i projektowanych decyzji władz państwowych i samorządowych w 

sprawach dotyczących rodzin. 

3. Opracowywanie, promowanie i realizowanie programów w zakresie: 

a) pomocy społecznej, 

b) integracji społecznej i zawodowej, 

c) profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, 

d) rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, a w szczególności organizacja konferencji, 

seminariów, konkursów, warsztatów i wizyt studyjnych,  

e) edukacji i promocji zdrowia publicznego, 

f) rozwoju turystyki, 

g) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

h) wsparcia rozwoju sektora pozarządowego, służących bezpośrednio lub pośrednio umacnianiu rodziny i jej 

sytuacji. 

4. Prowadzenie działalności szkoleniowej i oświatowej. 

5. Organizowanie konferencji naukowych. 

6. Współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą w realizacji celów Forum 

Prorodzinnego. 

7. Współdziałanie z Kościołem Katolickim i innymi Kościołami w umacnianiu i rozwoju rodziny.  

8. Organizowanie imprez kulturalnych i wypoczynkowych dla rodzin.  

9. Prowadzenie działalności gospodarczej, a wpływy z jej prowadzenia przeznaczane będą wyłącznie na realizację 

celów statutowych.  

10. Udzielanie pomocy materialnej, prawnej, psychologicznej i pedagogicznej rodzinom lub poszczególnym ich 

członkom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. 

 



3 

 

Rozdział lll 

 

Członkowie - ich prawa i obowiązki 

 

§10 

1. W skład Forum Prorodzinnego wchodzą: 

1) członkowie zwyczajni,  

2) członkowie wspierający, 

3) członkowie honorowi. 

 

2. Członkiem zwyczajnym Forum Prorodzinnego może być obywatel polski  o pełnej zdolności do czynności 

prawnych, deklarujący gotowość do realizowania celów i zadań Forum Prorodzinnego, przyjęty do niego   w 

trybie § 11 ust. 1 Statutu 

3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca poparcie celów i zadań Forum 

Prorodzinnego oraz pomoc w ich realizowaniu, przyjęta do forum w trybie §11 ust. 2 statutu, przyjęta do Forum 

Prorodzinnego w trybie § 11 ust. 2 Statutu. 

4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla Forum Prorodzinnego, która nie jest 

jego członkiem zwyczajnym lub wspierającym, przyjęta w trybie § 11 ust. 3 Statutu. 

 

§11 

1. Członkami zwyczajnym zostają: 

1) założyciele Forum Prorodzinnego, 

2) osoby składające deklarację wstąpienia do Forum Prorodzinnego i posiadające opinie aprobujące jednego 

członka założyciela lub dwóch innych członków zwyczajnych Forum Prorodzinnego, na mocy uchwały 

Zarządu Forum Prorodzinnego. 

 

2. Członkiem wspierającym zostaje osoba, która złożyła deklarację członkowską, przyjęta na mocy uchwały Zarządu 

Forum Prorodzinnego. 

3. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Forum Prorodzinnego. 

 

§12 

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do brania udziału w pracach  

i zebraniach struktur Forum Prorodzinnego oraz prawo do zgłaszania wniosków. 

2. Członkom zwyczajnym przysługuje głos stanowiący oraz bierne  

i czynne prawo wyborcze na Walnym Zgromadzeniu oraz Walnych Zebraniach Oddziałów Terenowych, Kół 

Terenowych i Kół Środowiskowych z głosem doradczym. 

 

 

3. Członkom wspierającym i honorowym przysługuje prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz Walnych 

Zebraniach Oddziałów Terenowych, Kół Terenowych i Kół Środowiskowych z prawem udziału w dyskusji . 

 

§13 

1. Członkowie zwyczajni i wspierający są zobowiązani: 

1) dbać o rozwój Forum Prorodzinnego i osiąganie jego celów, 

2) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Forum Prorodzinnego, 

3) brać udział w pracach Forum Prorodzinnego, 

4) płacić regularnie składki członkowskie ustalane przez Zarząd Forum Prorodzinnego dla członków 

zwyczajnych i zadeklarowane przez członków wspierających. 

2. Członkowie honorowi są zobowiązani dbać o dobre imię Forum Prorodzinnego. 

 

§14 

1. Członkostwo Forum Prorodzinnego ustaje w skutek: 

1) śmierci członka, będącego osobą fizyczną, 

2) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych przez osoby fizyczne, 

3) ustanie członka będącego osobą prawną, 

4) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Forum Prorodzinnego, 

5) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego nie opłacania składek przez okres 12 lub więcej 

miesięcy, 

6) wykluczenia członka za działania sprzeczne z celami Forum Prorodzinnego lub z powodu prawomocnego 
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skazania za przestępstwo umyślne. 

2. Uchwałę stwierdzającą ustanie członkostwa z przyczyn wymienionych w ust.1 pkt. 1-5 podejmuje Zarząd Forum 

Prorodzinnego, a o wykluczeniu - Walne Zgromadzenie. 

 

 

Rozdział IV 

 

Organy Forum Prorodzinnego 

 

§15 

Organami Forum Prorodzinnego są:  

1. Walne Zgromadzenie, 

2. Zarząd Forum Prorodzinnego,  

3. Komisja Rewizyjna. 

 

§16 

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata od chwili wyboru, a jej członkowie, mimo upływu kadencji, 

pełnią swoje obowiązki do chwili dokonania wyboru składu organów przez Walne Zgromadzenie na kolejną 

kadencję. 

2. Wyboru do organów i odwołania dokonuje się wyłącznie w głosowaniu tajnym.  Odwołanie  członka  Zarządu  

może  nastąpić  

w przypadku nie udzielenia absolutorium przez Walne Zgromadzenie.  

3. Wybory uzupełniające w czasie trwania kadencji będą przeprowadzone, gdy:  

1) liczba członków Zarządu będzie niższa niż 3,  

2) zachodzi konieczność wyboru Prezesa Zarządu, lub 

3) liczba członków Komisji Rewizyjnej będzie niższa niż 2. 

 

§17 

1. Uchwały organów zapadają zwykłą większością głosów. 

2. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym. 

 

§18 

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Forum Prorodzinnego. 

2. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą z prawem głosu wszyscy członkowie zwyczajni. Pozostali członkowie 

mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z prawem udziału w dyskusji. 

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest jeden raz w roku przez Zarząd Forum Prorodzinnego.  

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane na wniosek Komisji Rewizyjnej, Zarządu lub 20% 

członków zwyczajnych. Zarząd Forum Prorodzinnego w przeciągu 1 miesiąca od daty otrzymania wniosku podaje 

członkom informację o ter-minach, miejscu i porządku obrad. 

5. Zarząd pisemnie zawiadamia wszystkich członków z co najmniej  dwutygodniowym wyprzedzeniem o pierwszym 

i drugim terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Drugi termin wyznacza się na nie wcześniej 

niż po upływie piętnastu minut po pierwszym terminie. 

6. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, 

wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez 

członków obecnych. 

 

§19 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: 

1. Uchwalanie programów i określanie głównych kierunków działania Forum Prorodzinnego. 

2. Podejmowanie uchwał dotyczących zmian Statutu. 

3. Wybór członków Zarządu Forum Prorodzinnego, w tym Prezesa Zarządu, a odwoływanie w przypadku nie 

udzielenia absolutorium przez Walne Zgromadzenie oraz wybór członków Komisji Rewizyjnej. 

4. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Forum Prorodzinnego i Ko-misji Rewizyjnej. 

5. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia. 

6. Nadawanie godności członków honorowych Forum Prorodzinnego.  

7. Podejmowanie uchwał o wykluczeniu członków z Forum Prorodzinnego.  

8. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trybie § 16 ust. 4 Statutu. 
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§20 

1. Zarząd Forum Prorodzinnego jest organem wykonawczym Forum Prorodzinnego. 

2. Zarząd w składzie 5 członków wybierany jest w drodze dwóch odrębnych głosowań: pierwsze – Prezesa, drugie - 

pozostałych 4 członków Zarządu. 

3. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera zastępcę prezesa, sekretarza i skarbnika oraz uchwala regulamin prac. 

4. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 

5. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu  co najmniej trzech członków, w tym 

Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności – Zastępcy Prezesa. 

 

6. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu  co najmniej trzech członków, w tym 

Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności – Zastępcy Prezesa. 

7. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa, a w razie 

jego nieobecności – Zastępcy Prezesa. 

 

§21 

Do kompetencji Zarządu Forum Prorodzinnego należy: 

1. Realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia. 

2. Reprezentowanie Forum Prorodzinnego na zewnątrz. 

3. Podejmowanie decyzji w ważnych bieżących sprawach, m.in. finansowych, majątkowych i gospodarczych. 

4. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia i ustalanie porządku jego obrad. 

5. Powoływanie, zawieszanie i rozwiązywanie Oddziałów Terenowych, Kół Terenowych i Kół Środowiskowych 

oraz wprowadzanie Regulaminów działania Oddziałów Terenowych, Kół Terenowych i Kół Środowiskowych 

Forum Prorodzinnego. 

6. Składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu z działalności Forum Prorodzinnego. 

7. Podejmowanie uchwał o przyjęciu i skreśleniu członków. 

8. Ustalanie wysokości składek członkowskich. 

9. Rozpatrywanie spraw dotyczących bieżących zadań Forum Prorodzinnego. 

10.Wydzielanie majątku do dyspozycji oddziału i określanie wielkości składki pozostającej w dyspozycji oddziału. 

 

§22 

1. Do reprezentowania Forum Prorodzinnego na zewnątrz umocowany jest Prezes, a pod jego nieobecność łącznie 

dwaj członkowie Zarządu, w tym Zastępca Prezesa. 

2. Do zaciągania zobowiązań finansowych w ramach statutu uprawnione są osoby wymienione w ustępie 1. 

 

§23 

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie, 

2. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego, Sekretarza i uchwala swój regulamin prac. 

3. Dla ważności uchwał Komisji wymagana jest obecność co najmniej 2 członków składu statutowego, w tym 

Przewodniczącego. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

1) nie  mogą  być  członkami  Zarządu  ani  pozostawać  z  nimi  

w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości  

z tytułu zatrudnienia, 

2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa  

z winy umyślnej, 

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnionych funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie nie wyższe 

niż określone w art. 8 pkt. 8 Ustawy z dn. 3 marca 2000 r. o wy-nagradzaniu osób kierujących niektórymi 

podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26 poz. 306 z 2000 r.   z późniejszymi zmianami). 

 

§24 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym i nadzorującym Forum Prorodzinne. Dokonuje ona co najmniej 

raz w roku kontroli Zarządu Forum Prorodzinnego ze szczególnym uwzględnieniem działalności statutowej, 

finansowej i gospodarczej. 

2. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie na Walnym Zgromadzeniu wraz z oceną działalności i wnioskami w 

przedmiocie absolutorium dla Zarządu Forum Prorodzinnego. 

3. Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli całokształtu działalności oddziałów i kół. 
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Rozdział V 

 

Oddziały Terenowe, Koła Terenowe i Koła Środowiskowe  

Forum Prorodzinnego 

 

§25 

1. Oddziały Terenowe Forum Prorodzinnego tworzone są uchwałą Zarządu Forum Prorodzinnego, na wniosek 

przynajmniej 15 członków zwyczajnych. Terenem działania Oddziału Terenowego jest co najmniej 1 (jedna) 

gmina.  

2. Władzami oddziału są Walne Zebranie Oddziału i Zarząd Oddziału. 

3. Do oddziału stosuje się odpowiednio przepisy § § 16-17, 18 ust. 2-4, 20, 22 statutu. 

4. Oddział dysponuje majątkiem Forum Prorodzinnego w części wydzielanej do jego dyspozycji uchwałą Zarządu 

Forum Prorodzinnego. Uchwałą, o której mowa w zdaniu poprzednim, Zarząd Forum Prorodzinnego udziela 

również pełnomocnictw do reprezentacji Forum Prorodzinnego w zakresie gospodarowania powierzonym 

majątkiem oraz podejmowania decyzji finansowych dotyczących oddziału. 

5. Walne Zebranie Oddziału może być zwołane przez Zarząd Forum Prorodzinnego.  

6. Zarząd Forum Prorodzinnego może uchylić każdą uchwałę lub decyzję każdego z organów Oddziału Terenowego, 

jeżeli będzie ona sprzeczna z prawem, treścią Statutu lub uchwałami organów Forum Prorodzinnego. 

7. Walne Zebranie Oddziału podejmuje uchwały. Do Walnego Zebrania Oddziału stosuje się odpowiednio przepisy 

§ 19 ust. 1, 3, 4, 5, 8. 

8. Obowiązkiem Zarządu Oddziału jest przedstawianie rocznych sprawozdań Zarządowi Forum, a ponadto 

pobieranie i odprowadzanie składek członkowskich na zasadach określonych przez Zarząd Forum Prorodzinnego 

oraz opiniowanie deklaracji członkowskich. Do Zarządu Oddziału odpowiednio stosuje się przepisy § 21 ust. 1, 2, 

3, 4, 6, 9 Statutu Forum.  

9. Szczegółowy sposób funkcjonowania Oddziału Terenowego określa Regulamin działania Oddziałów 

Terenowych, Kół Terenowych i Kół Środowiskowych Forum Prorodzinnego, nadawany uchwałą Zarządu Forum 

Prorodzinnego. 

§26 

1. W ramach Forum mogą działać Koła Terenowe obejmujące swoim działaniem określony teren, np. dzielnica, 

osiedle, parafia, miejscowość, oraz Koła Środowiskowe skupiające określone środowiska lub grupy zawodowe, 

np. nauczyciele, lekarze, pedagodzy. 

2. Koła Terenowe i Środowiskowe tworzone są uchwałą Zarządu Forum Prorodzinnego na wniosek co najmniej 5 

(pięciu) członków zwyczajnych. 

3. Koła Terenowe i Koła Środowiskowe podlegają bezpośrednio Zarządowi Forum Prorodzinnego. 

4. Koła powołują Zarządy zgodnie z Regulaminem działania Oddziałów Terenowych, Kół Terenowych i Kół 

Środowiskowych Forum Prorodzinnego.  

5. Szczegółowy sposób funkcjonowania Kół Terenowych i Kół Środowiskowych reguluje Regulamin działania 

Oddziałów Terenowych, Kół Terenowych i Kół Środowiskowych Forum Prorodzinnego. 

 

 

Rozdział VI 

 

Majątek Forum Prorodzinnego 

 

§27 

1. Majątek Forum Prorodzinnego tworzą składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy, dochody z działalności 

gospodarczej  

i posiadanego majątku, uzyskane dotacje. 

2. Forum Prorodzinne może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, a dochody z tej działalności 

przeznaczone są wyłącznie na działalność statutową. 

3. W sprawach majątkowych Forum na zewnątrz reprezentują członkowie Zarządu Forum zgodnie z § 22. 
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Rozdział VII 

 

Zmiana statutu i rozwiązanie Forum Prorodzinnego 

 

§28 

Zmiana Statutu może być uchwalona przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 ważnie oddanych głosów.  

 

§29 

Uchwałę o rozwiązaniu Forum Prorodzinnego podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

większością 2/3 ważnie oddanych głosów. 

 

§30 

W razie rozwiązania się Forum Prorodzinnego, jego majątek przekazany zostanie na cele określone przez Walne 

Zgromadzenie, z uwzględnieniem zakazów wymienionych w § 2 Statutu, uchwałą podjętą zwykłą większością 

głosów. 

  

§31 

Dla przeprowadzenia likwidacji Walne Zgromadzenie powołuje trzyosobową Komisję Likwidacyjną, oraz ustala tryb 

przeprowadzenia likwidacji. 

 

 

 

Niniejszy statut uchwalono na Walnym Zebraniu Komitetu Założycielskiego dnia 25 maja 2000 roku. Ostatnio 

zmodyfikowany na Walnym Zgromadzeniu Forum Prorodzinnego dnia 19 kwietnia 2008 roku. 

 

 

 


