
 

Statut Stowarzyszenia 

Uniwersytet Trzeciego Wieku 

przy Państwowe Wyższej Szkole Zawodowej                       

im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu 

 

Rozdział I 

Nazwa, siedziba, teren działania, charakter prawny 

§ 1.Stowarzyszenie nosi nazwę Uniwersytet Trzeciego Wieku                            

przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława 

Tarnowskiego w Tarnobrzegu w skrócie UTW, zwany w dalszej 

części niniejszego statutu Stowarzyszeniem. 

§ 2.  Siedzibą Stowarzyszenia jest Tarnobrzeg, terenem działania 

terytorium RP. Dla właściwego realizowania swych celów 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

§ 3 . 1.Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i 

międzynarodowych organizacji, bezpośrednio lub pośrednio 

realizujących cele statutowe stowarzyszenia. 

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w § 3, bądź 

wystąpienia z nich, na wniosek Zarządu decyduje Walne 

Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów, w obecności             

co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

§ 4. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym 

zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, związanych na czas 

nieograniczony dla realizacji i programowania aktywności życiowej 

osób dojrzałych i starszych oraz przyczyniającym się  do 

wszechstronnego rozwoju człowieka. 



§ 5. 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego 

opartą na pracy społecznej swoich członków. 

2. Do prowadzenia szczególnego zakresu  prac Stowarzyszenie                          

może zatrudnić pracowników i wolontariuszy. 

3. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników,                               

w tym członków. Zarząd Stowarzyszenia oraz członkowie mogą 

pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnionych obowiązków. 

4. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem oraz w sporach 

z nim, stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli 

wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu. 

§ 6. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst 

jednolity Dz. U. z  2001 r. nr 79, poz. 855  z późniejszymi zmianami) 

oraz niniejszego Statutu. 

§  7. 1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznak zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

2. Stowarzyszenie ma prawo wydawania legitymacji 

członkowskich, zaświadczeń o ukończonych seminariach, kursach, 

szkoleniach, itp. 

 

Rozdział II 

Cele i sposoby ich realizacji 

§ 8.  Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie i realizowanie 

społecznych inicjatyw polegających na : 

1) Prowadzeniu form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, 

kulturalnej, twórczej i krajoznawczo- turystycznej. 



2) Włączanie osób dojrzałych do systemu kształcenia ustawicznego 

poprzez stymulowanie rozwoju osobistego oraz sprawności 

intelektualnej i fizycznej., 

3) Wspieraniu działań edukacyjnych, kulturalnych, ekologicznych   

i rehabilitacyjnych osób starszych, 

4) Prowadzeniu działalności społecznej charytatywnej w dążeniu 

do podniesienia poziomu życia  ludzi starszych, 

5) Aktywizacji społecznej i poprawie jakości życia osób starszych 

oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

6) Upowszechnianiu profilaktyki gerontologicznej, 

7) Tworzeniu warunków  do samorealizacji osób starszych. 

8) Zapobieganiu marginalizacji społecznej osób starszych, 

9) Wspieraniu idei wolontariatu, podejmowanie współpracy 

międzypokoleniowej, 

10.Szerzeniu przyjaźni i współpracy pomiędzy miastami, regionami, 

państwami i narodami 

11. Ubieganiu się o środki i dotacje w różnych konkursach                           

z przeznaczeniem ich na kulturę, oświatę, turystykę i rekreację. 

§ 9. Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez: 

1) Prowadzenie działalności  edukacyjno- szkoleniowej,                            

w szczególności przez organizację wykładów, lektoratów 

języków obcych, odczytów, konferencji, spotkań, prelekcji, 

konkursów, wystaw, koncertów i innych zajęć, 

2) Promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych 

mediów, 

3) Organizowanie spotkań integracyjnych, wycieczek, imprez 

kulturalnych, 



4) Prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej                               

i rekreacji 

5) Działalność w sekcjach, klubach, kołach zainteresowań, 

6) Współpracę z innymi stowarzyszeniami i organizacjami w kraju                           

i za granicą, których cele są wspólne z celami Stowarzyszenia, 

7) Prowadzenie działalności dobroczynnej, 

8) Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi,   

środkami masowego przekazu oraz innymi organizacjami               

w zakresie realizacji celów statutowych, 

9) Inne działania realizujące cele statutowe w szczególności: 

działalności wydawniczej, promocyjnej i poradnictwa. 

§ 10. Stowarzyszenie  współpracuje z Państwową Wyższą Szkołą  

Zawodową  im.  prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu         

w zakresie określonym w dwustronnym porozumieniu. 

§  11. 1. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność statutową. 

Rodzaj i zasady odpłatności ustala Zarząd. 

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na       

ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. 

2.1.  Dochód z działalności gospodarczej będzie służyć realizacji           

celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między      

jego członków. 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§  12. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym. Może działać   

w Stowarzyszeniu jedynie przez swojego przedstawiciela. 



§  13. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1) zwyczajnych                                                                                                                                               

2) wspierających                                                                                                                                                                                                            

3) honorowych 

§  14.  1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca 

pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw 

publicznych, będąca w wieku dojrzałym. 

§  15.  Członkostwo zwyczajne nabywa się przez złożenie deklaracji 

pisemnej, wpłacenie wpisowego i uzyskanie zgody Zarządu 

Stowarzyszenia, wyrażonej w formie uchwały, podjętej w terminie             

30 dni  od daty złożenia deklaracji. 

§  16. 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub       

osoba prawna, działająca przez swojego przedstawiciela, która uznaje      

cele statutowe Stowarzyszenia  oraz zadeklarowała na jego rzecz pomoc 

materialną, rzeczową lub merytoryczną. 

2.  Nabycie statusu członka wspierającego następuje po złożeniu   

pisemnej deklaracji i uzyskania akceptacji Zarządu, w formie uchwały. 

3.  Od uchwały Zarządu  w sprawie odmowy przyjęcia na członka lub 

pozbawienia członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego 

Zgromadzenia Członków – za pośrednictwem Zarządu– w terminie             

7 dni od daty doręczenia uchwały. Rozpatrywanie odwołania powinno 

nastąpić na najbliższym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków, 

pod warunkiem otrzymania odwołania przez Zarząd, co najmniej na dwa 

tygodnie przed terminem zwołania. Decyzja Walnego Zgromadzenia 

Członków Stowarzyszenia jest ostateczna. 

§  17. 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, 

która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny 

szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia. 



2.  Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne 

Zgromadzenie Członków na wniosek zarządu, za zgodą zainteresowanego. 

§  18. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do: 

1) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz 

Stowarzyszenia 

2) korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia i jego 

dorobku, 

3) zgłaszania wniosków opinii co do działalności Stowarzyszenia, 

4) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia, 

5) zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków uchwał Zarządu         

o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia lub wykluczeniu ze 

Stowarzyszenia, 

6) zapoznania się z rocznymi i miesięcznymi programami działalności 

Stowarzyszenia, zgłaszania wniosków dotyczących działalności 

Stowarzyszenia. 

§  19.  Członkowie zwyczajni zobowiązani są do: 

1) aktywnego działania na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia, 

wykonywania przyjętych zadań,                                                                                                                                                                                

2) przestrzegania regulaminu, Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

3) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia, 

4) dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia. 

§  20.  1. Członkowie wspierający nie mają biernego i czynnego prawa 

wyborczego. Mogą jednak służyć głosem doradczym władzom 

stowarzyszenia. 

2. Członkowie honorowi mają bierne i czynne prawo wyborcze,            

Poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 



§  21.  Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się             

z zadeklarowanych świadczeń. 

§  22.  Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania    

składek członkowskich. 

§  23. 1.  Członkostwo  w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia,  

zgłoszonej na piśmie Zarządowi, co nie zwalnia członka od uiszczenia 

zaległych składek członkowskich, 

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka 

wspierającego, 

3)  poinformowania Stowarzyszenia przez członka wspierającego                

o zaprzestaniu działalności wspierającej. 

2.  Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na skutek: 

1)  prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego            

karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych, 

2)  pozbawienie członkostwa członka zwyczajnego lub wspierającego 

uchwałą Zarządu w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych     

lub nieprzestrzegania wewnętrznych regulaminów lub uchwał, w tym 

również w sytuacji  nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek 

członkowskich przez okres przekraczający 12 miesięcy lub     

uporczywego nie wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń           

na rzecz Stowarzyszenia, 

3)  pozbawienia członkostwa członka honorowego uchwałą Walnego 

Zgromadzenia Członków w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia 

zasad statutowych lub nieprzestrzegania wewnętrznych regulaminów czy 

uchwał. 

3.  W przypadkach określonych w pkt 2 ppkt. 2 i 3 Zarząd jest 

zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia członka o jego 



wykluczeniu, podając przyczyny oraz wskazując na prawo wniesienia 

odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków – za pośrednictwem 

Zarządu – w terminie 7 dni od   daty doręczenia uchwały. Rozpatrzenie 

odwołania powinno nastąpić na najbliższym zwyczajnym Walnym   

Zgromadzeniu Członków, pod warunkiem otrzymania odwołania przez 

Zarząd, co najmniej    na dwa tygodnie przed terminem zwołania    

Walnego Zgromadzenia. Decyzja Walnego Zgromadzenia Członków 

Stowarzyszenia jest ostateczna. 

 

Rozdział IV 

Organizacja i Władze Stowarzyszenia 

§  24.  Władzami Stowarzyszenia są: 

a)  Walne Zgromadzenie Członków                                                                                                              

b)  Zarząd                                                                                                                                                        

c)  Komisja Rewizyjna 

§ 25.  1.  Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa    

4 lata. Członkowie wybieralni do władz Stowarzyszenia mogą tę funkcję 

pełnić przez dowolną ilość kadencji. 

2.  Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie 

Członków w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów osób 

obecnych na zebraniu. 

3.  Uzupełnienie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji 

może nastąpić  na mocy uchwały tych organów, jednakże ilość członków 

dokooptowanych nie może wynosić więcej niż połowa maksym. składu. 

§ 26.  Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą 

większością głosów członków obecnych, w głosowaniu jawnym. 

§ 27.  Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą 

Stowarzyszenia. W Walnym zebraniu   biorą udział: - członkowie 



zwyczajni – z głosem stanowiącym,                                                                                  

- członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście – z głosem 

doradczym 

§ 28.  Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne                                         

i nadzwyczajne. 

§ 29.  Walne Zgromadzenie Członków  obraduje według uchwalonego 

przez siebie regulaminu obrad. 

§ 30.  Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje każdorazowo 

wybierane Prezydium  w składzie: przewodniczący, zastępca i sekretarz. 

§ 31. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest, co 

najmniej raz na rok jako zebranie sprawozdawcze lub sprawozdawczo – 

wyborcze. 

2.  O porządku i terminie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków 

zawiadamia się członków,  co najmniej 14 dni przed terminem zebrania, 

poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń i informację  w programie zajęć, 

podając jego termin i miejsce obrad. 

§ 32.  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbyć się  

w każdym  czasie. Zwoływane jest przez Zarząd z jego inicjatywy,               

a w  szczególnych przypadkach na wniosek Komisji Rewizyjnej  lub 1/3 

liczby  członków stowarzyszenia. 

2.  Zarząd zobowiązany jest zwołać  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Członków w terminie miesiąca od otrzymania wniosku członków lub od 

podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną. 

3.  O terminie Nadzwyczajnego  Zgromadzenia Członków Zarząd  

zawiadamia  członków, co najmniej na 7 dni przed jego zwołaniem. 

4. Nadzwyczajne  Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad 

sprawami co do których zostało zwołane. 

§ 33.  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 



1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia 

2.  Uchwalanie Statutu i zmiana jego treści, 

3.  Uchwalanie budżetu,                                                                                                                                

4.  Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzanie 

sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

5.  Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

6.  Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku   

Stowarzyszenia w zakresie przekraczającym zwykły zarząd, 

7.  Podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy celowych,                                                                   

8. Uchwalanie wysokości składek członkowskich, wpisowego oraz 

wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, 

9.  Rozpatrywanie wniosków i odwołań wniesionych przez członków 

Stowarzyszenia lub jego władze,                                                                                                                                                 

10.  Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego, 

11.  Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu 

jego majątku. 

§  34.  1.  Dla ważności uchwał podejmowanych przez Walne 

Zgromadzenie konieczna jest obecność co najmniej połowy wszystkich 

członków Stowarzyszenia. 

2. Jeżeli w pierwszym terminie w Walnym Zebraniu nie będzie 

wymaganego kworum, wówczas   uchwały podjęte większością głosów      

w drugim terminie mają moc obowiązującą, bez względu  na ilość 

obecnych członków, 

3.  Drugi termin Walnego Zgromadzenia może być wyznaczony w tym 

samym dniu. 

§  35.  Obrady Ogólnego Zgromadzenia Członków są protokołowane, 

podpisuje je przewodniczący  obrad i sekretarz. 



§  36.  1.  Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym, organizuje 

pracę Stowarzyszenia i kieruje nią, reprezentuje Stowarzyszenie na 

zewnątrz 

2.  Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu są: prezes i 

wiceprezesi.                                                                                                                      

3.  Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest  przez Walne Zebranie 

Członków. Zarząd składa się z 7 – 9 członków. Zarząd wybiera ze swego 

grona prezesa, dwóch  zastępców prezesa, sekretarza i skarbnika. 

§  37.  Do zakresu działania Zarządu  należy: 

1.  realizowanie celów Stowarzyszenia i kierowanie bieżącą pracą 

Stowarzyszenia,                                                                                                                    

2.  realizowanie uchwał Ogólnego Zgromadzenia Członków, 

3.  zwoływania  Ogólnego  Zgromadzenia Członków, 

4.  rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw dotyczących nieprzestrzegania 

Statutu  i regulaminów przez członków stowarzyszenia oraz sporów 

powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,                                                                                                                                                 

5.  decydowanie o sprawach powoływania i rozwiązywania zespołów, 

sekcji zainteresowań, klubów oraz nadzorowania ich działalności, 

6.  powoływanie biura Stowarzyszenia i ustalanie zakresu jego 

działalności, 

7.  podejmowanie uchwał o przyjęciu członków zwyczajnych i 

wspierających oraz wygaśnięciu członkostwa, 

8.  podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków,                                                                                  

9.  sporządzanie planów pracy i budżetu, realizacja budżetu uchwalonego 

przez Walne Zgromadzenie Członków, 

10.  sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,                                                                                                      

11.  organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, 



12.  składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu 

Członków,                                                                                                                      

13.  załatwianie innych spraw, nie zastrzeżonych do wyłącznej 

kompetencji pozostałych władz Stowarzyszenia.                                                                                                                                                                       

14. Powoływanie organów doradczych i rad programowych, których 

kompetencje i zakres działania określają odrębne regulaminy. 

§ 38.  1.  Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej 

jednak niż raz na kwartał.                                                                                                                  

2.  Posiedzenia Zarządu są protokołowane, podpisuje je prezes i sekretarz 

Zarządu. 

§ 39.  1.  Komisja Rewizyjna wybrana jest do sprawowania kontroli 

wewnętrznej Stowarzyszenia.                                                                                                                      

2.  Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków, wybranych przez 

Walne Zgromadzenie, którzy na pierwszym posiedzeniu w trybie jawnym 

wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. 

3.  Członek Komisji Rewizyjnej nie może być wybierany do innych    

władz Stowarzyszenia. 

§ 40.  Do zakresu kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1)  kontrola działalności Zarządu oraz jednostek organizacyjnych 

Stowarzyszenia,                                                                                                                       

2)  przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli pracy Zarządu           

ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej w zakresie 

legalności, rzetelności i celowości przyjętych zadań,                                                                                                                                           

3)  składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań i wniosków 

z kontroli oraz wniosków o absolutorium Zarządowi, 

4)  prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz 

zebrania Zarządu, a także prawo zwoływania Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w razie stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarząd ze 

swoich obowiązków statutowych,                                                                                                                         

5)  składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu,                                                        



6)  przeprowadzenie innych działań kontrolno– sprawdzających zleconych 

przez Walne Zgromadzenie Członków. 

§  41.  Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. 

 

Rozdział  V 

Majątek Stowarzyszenia 

§ 42.  1.  Majątek Stowarzyszenia powstaje: 

1) ze składek członkowskich, wpisowego,                                                                                                                                 

2) z dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego 

Stowarzyszenia, będącego jego własnością lub będącego w jego 

użytkowaniu, 

3) z dotacji, subwencji, środków z różnego rodzaju funduszy, 

4) z darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących                                    

z ofiarności prywatnej,  zbiórek publicznych, aukcji, 

5) z dochodów z własnej działalności statutowej i gospodarczej. 

2.   Środki pieniężne niezależnie od ich pochodzenia, mogą być 

przechowywane na koncie Stowarzyszenia, albo lokowane w sposób 

wskazany przez Zarząd  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3.  Wpłaty gotówkowe  mogą być przeznaczane na bieżące potrzeby 

Stowarzyszenia, a ich nadwyżka powinna być niezwłocznie przekazana         

na odpowiednie konto Stowarzyszenia. 

4.  Pozyskane środki finansowe materialne przeznaczone zostają na 

realizację celów statutowych. 

5.  Oświadczenia woli za UTW składa dwóch członków Zarządu w tym 

Prezes lub zastępca Prezesa 



6.  Decyzje w sprawach nabywania, zbywania i obciążania majątku 

nieruchomego Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie 

Członków. 

§ 43.  1.  Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz 

rachunkowość,  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa.                                                                                                                                              

§ 44.  Składki członkowskie winny być wpłacane jednorazowo lub w 

dwóch ratach: do końca marca  i do końca października każdego roku 

kalendarzowego. Nowo przyjęci członkowie wpłacają wpisowe i składki  

w ciągu 2 tygodni od powiadomienia ich o przyjęciu w poczet członków. 

 

Rozdział VI 

Zmiana Statutu i Rozwiązanie Stowarzyszenia 

§ 45. Uchwałę w sprawie zmiany treści Statutu podejmuje Walne 

Zgromadzenie Członków  w głosowaniu jawnym zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania. 

§ 46. 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne 

Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co 

najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne 

Zgromadzenie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji, 

(oraz przeznaczenia majątku) ustanawia likwidatora. Likwidatorem                    

może być członek Zarządu. 

 

Rozdział VII 

Przepisy przejściowe i końcowe 



§ 47. Postanowienia Statutu dotyczące wyboru władz Stowarzyszenia 

znajdują odpowiednie  zastosowanie do wyboru pierwszych władz 

Stowarzyszenia. Kompetencje zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia 

Członków wykonuje wówczas Zebranie Założycieli Stowarzyszenia. 

§ 48. Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Ogólne 

Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia z mocą od dnia zarejestrowania 

w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

§ 49. W sprawach  nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się 

odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Prawo o Stowarzyszeniach. 

 


