
 
 
 
 

STATUT  
EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW 

SZKOLNYCH 
 
 
 

Europejskie Stowarzyszenie Psychologów i Pedagogów Szkolnych jest  organizacją 
działającą na rzecz:  
(1) wspierania rozwoju dzieci i młodzieży w sposób komplementarny, tj. uwzględniający 
aspekt fizyczny, psychiczny i duchowy 
(2) popularyzacji idei korzystania z pomocy psychologicznej, pedagogicznej i 
specjalistycznej wśród rodziców i nauczycieli 
oraz (3) doskonalenia zawodowego i podnoszenia jakości działań psychologów i 
pedagogów szkolnych   
 

 
 
 

ROZDZIAŁ I.  
Postanowienia ogólne. 

 

 

 
§1. Stowarzyszenie, zwane dalej „Stowarzyszeniem” nosi nazwę Europejskie Stowarzyszenie 
Psychologów i Pedagogów Szkolnych i posiada osobowość prawną. Nazwa Stowarzyszenia 
jest prawnie zastrzeżona. 
 
§2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z 
       dnia 7 kwietnia 1989 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 Nr 79 poz. 855 z późn. zm.). 
 
§3.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Unii Europejskiej, zaś siedziba władz 
     naczelnych mieści się w Ryszewku, gmina Pyrzyce. 
 
§4.Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowym 
     organizacjami, o tym samym lub podobnym profilu działania. 
 
§5. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia 
     działalności statutowej i organizacyjnej Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników   
     oraz zlecać wykonanie odpłatnie czynności innym osobom. 
 
§6.Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym 
      względzie przepisami. 
 
§8. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony. 
 
 
 



ROZDZIAŁ II 
Cele, zadania i formy działania Stowarzyszenia.  

 
§9. Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Propagowanie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży w sposób komplementarny, tj. 

rozwoju fizycznego, psychicznego i duchowego. 

2. Działalność na rzecz podnoszenia jakości opieki psychologiczno-pedagogicznej w 

szkołach i instytucjach powiązanych z edukacją. 

3. Popularyzacja wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, medycznej, która ma istotne 

znaczenie dla wychowania i edukacji dzieci i młodzieży.   

4. Popularyzacja pomocy psychologicznej i pedagogicznej na rzecz wspierania rozwoju 

dzieci i młodzieży.   

5. Pomoc rodzicom i wychowawcom w lepszym rozumieniu problemów współczesnego 

pokolenia dzieci i młodzieży. 

6. Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu konkretnych problemów związanych z uczeniem się i 

zachowaniem dzieci.  

   
 
§10. Cele Stowarzyszenia będą realizowane poprzez urzeczywistnianie zadań publicznych 
        obejmujących w szczególności: 

1. Organizowanie spotkań i wymianę doświadczeń.   
2. Organizowanie sesji naukowych, szkoleń, konferencji, spotkań dla rodziców, nauczycieli, 

psychologów i pedagogów działających na rzecz edukacji. 
3. Prowadzenie ośrodków poradnictwa i terapii. 
4. Działalność wydawniczą. 
5. Współpracę z uczelniami wyższymi i placówkami naukowymi. 
6. Inicjowanie i organizowanie prac naukowo - badawczych oraz prowadzenie badań 

własnych. 
7. Organizowanie działań mających na celu doskonalenie i rozwój własny członków 

Stowarzyszenia. 
8. Współpraca z placówkami wychowawczymi i medycznymi. 
9. Inicjowanie i konsultowanie programów edukacyjnych na rzecz wspierania 

zintegrowanego rozwoju dzieci i młodzieży 
10. Współpraca z organizacjami o podobnym profilu działalności w kraju i zagranicą. 

 
 

§ 11. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1. działalność edukacyjną i informacyjną; 
2. organizowanie imprez na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia; 
3. współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, sektorem gospodarczym i 
      innymi organizacjami i środowiskami; 
4.   współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym 
      samym lub podobnym charakterze. 

 
§ 12. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą przeznaczoną dla zdobywania 



         funduszy na działalność statutową na ogólnych zasadach określonych w odrębnych 
         przepisach, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Dochód z działalności 
         gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów Statutowych i nie może 
         być przeznaczony do podziału między jego członków. 
 

 

 
ROZDZIAŁ III 

Członkowie stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki 
 
§ 13. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, krajowe i zagraniczne 
         Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia. 
 
§ 14. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1. członków zwyczajnych 
2. członków wspierających 
3. członków honorowych 

 
§ 15.1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do  
            czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele 
            Stowarzyszenia. 
       2.  Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana 
            działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub 
             rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 
       3.  Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w 
             rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla 
            Stowarzyszenia. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się w drodze  
            uchwały Zarządu, na podstawie pisemnej deklaracji.  
      4.   Nadanie godności członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania 
            Członków, na wniosek Zarządu.  
 
§ 16.1. Członek zwyczajny ma prawo do:  

1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,  
2. uczestnictwa w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, itp. 

organizowanych przez władze Stowarzyszenia,  
3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,  
4. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,  
5. noszenia odznaki organizacyjnej,  
6. zaskarżania, do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu Stowarzyszenia o 

skreśleniu z listy członków lub o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.  
         2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:  

1. aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,  
2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,  
3. przestrzegania etyki,  
4. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w 

Stowarzyszeniu. 
§ 17. 1.Członek honorowy ma wszystkie prawa z prawem wyborczym włącznie i zwolniony jest z 
           wszelkich opłat i świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.  

2. Członkom wspierającym przysługują prawa określone w § 16 ust. 1 pkt 2-6 Statutu. 
Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach 
statutowych organów Stowarzyszenia oraz jest zobowiązany do regularnego 



wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, 
regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. 

 
 
§ 18.1.Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:  

1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie 
Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych 
zobowiązań,  

2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,  
3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą 

składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 12 
miesięcy,  

4. wykluczenia ze Stowarzyszenia w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia 
zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad 
etyki,  

5. wykluczenie w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego 
orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,  

6. pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały władzy 
Stowarzyszenia, która członkostwo nadała.  

2. W przypadku określonym w § 18. ust. 1 pkt.3 orzeka Zarząd, organ ten jest obowiązany                 
            zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu wskazując na prawo wniesienia       
           odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni, od daty doręczenia   
           stosownej uchwały lub orzeczenia.   
        3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio 
            zasady  określone w ust.2.  
§ 19.W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w 
             trakcie trwania kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez 
             przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone stanowisko. 
  

ROZDZIAŁ IV  
Struktura organizacyjna 

 
§ 20. Władzami Stowarzyszenia są:  

1. Walne Zebranie Członków;  
2. Zarząd; 
3. Komisja Rewizyjna;  

  
§ 21.Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 10 lat, a wybór ich 
       członków odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów. Wybór 
       władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów, wyłonionych spośród grona 
       członków zwyczajnych i honorowych Stowarzyszenia. 
 

  
§ 22. Uchwały Zarządu oraz Walnego Zebrania Członków, podejmowane są w głosowaniu 
         jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby 
         uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej. Na podstawie 
         uchwały pełnego ich składu organy mogą uchwalić głosowanie tajne. 
 
§ 23. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną 
      większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych 
      członków (kworum), chyba, statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu 
      Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym. 



 
§ 24. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w 
         trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie 
         wyborów na nieobsadzone stanowisko. 
 
 

Walne Zgromadzenie Członków. 
 

§ 25. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
         2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
         3. Walne Zebranie Członków zwyczajne (sprawozdawcze) zwołuje corocznie Zarząd nie 
             później niż do dnia 30 czerwca każdego roku 
         4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w 
             szczególnie uzasadnionych przypadkach. 
         5. Nadzwyczajne Zebranie Członków zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na  
             żądanie Komisji Rewizyjnej albo na umotywowane żądanie co najmniej dwóch 
             członków spośród członków zwyczajnych nie później niż 14 dni przed Walnym 
Zgromadzeniem Członków 
         6. Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej 
             inicjatywy lub na wniosek co najmniej jednego członka spośród  
             członków zwyczajnych lub honorowych, w terminie czternastu dni od dnia ustania 
             kadencji członka organów Stowarzyszenia. 
         7. Nadzwyczajne Zebranie Członków powinno być zwołane nie później niż w ciągu 
             czternastu dni od daty przedstawienia odpowiednich wniosków lub żądań. 
         8. O miejscu terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 
             dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.  
         9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla 
             których zostało zwołane.  
       10. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 
 
§ 26.1. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, 
            zastępca, sekretarz  
        2. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym , bezwzględną 
            większością obecnych członków na  okres jednego roku spośród członków  
            Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
        3. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania 
            Członków ani powołanych na nim komisji.  
 
§ 27. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą 
          większością głosów przy obecności:  

1. w pierwszym terminie – co najmniej połowy ogólnej liczby członków 
zwyczajnych i honorowych,  

2. w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od 
pierwszego terminu - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.  

 
  
§ 28. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy: 

1. uchwalanie statutu i jego zmian, 
2. zatwierdzanie regulaminów władz Stowarzyszenia, 
3. uchwalanie budżetu, 
4. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia, 
5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Stowarzyszenia, 



6. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień 
od tych składek lub świadczeń. 

7. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego, albo 
nabycia majątku ruchomego o wartości powyżej pięciu tysięcy złotych, 

8. podejmowanie w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości powyżej pięciu tysięcy 
złotych. 

9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków 
stowarzyszenia lub jego władze, 

                  10. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu  
11. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych organizacji, 
12. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego, 
13. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeni jego    
      majątku, 
14. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.  

 
 
 

Zarząd. 
 

§ 29.1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami  
            Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność 
            przed Walnym Zebraniem Członków.   
        2. Zarząd składa się  z maksymalnie 5 członków, tj. prezesa,  dwóch wiceprezesów, 
Sekretarza oraz skarbnika. 
       3. Osobami uprawnionymi do składania oświadczeń w imieniu zarządu jest dwóch 
           członków Zarządu łącznie. 
       4. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony 
           przez Walne Zebranie Członków. 
  
§ 30. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w 
         Roku. 

 
 

§ 31. Do zakresu działania Zarządu należy:  
1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,  
2. określanie szczegółowych kierunków działania.  
3. ustalanie projektu budżetu i preliminarzy,  
4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,  
5. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego o 

wartości do pięciu tysięcy złotych, 
6. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości do pięciu 

tysięcy złotych, 
7. uchwalanie regulaminu działania Zarządu,  
8. powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,  
9. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,  
10. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,  
11. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,  
12. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,  
13. wnioskowanie o nadanie lub pozbawianie godności członka honorowego,  
14. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.  

 



Komisja Rewizyjna  
 

§ 32. 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powstałą do sprawowania kontroli 
             nad jego działalnością. 
         2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: przewodniczącego, jego 
             zastępcy oraz sekretarza. 
 
§ 33. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:  

1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,  
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych 

kontroli i lustracji,  
3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie 

stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a 
także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,  

4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w 
terminie lub trybie ustalonym statutem,  

5. składanie, na Walnym Zebraniu Członków, wniosków o udzielenie absolutorium 
władzom Stowarzyszenia,  

6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.  
 
§ 34.1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we  
             władzach Stowarzyszenia. 
        2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 
        3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz 
            Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych 
            wyjaśnień  dotyczących kontrolowanych spraw.  
        4. W przypadkach określonych w § 26 ust. 5 Walne Zebranie Członków winno 
            być zwołane w terminie nie dłuższym niż czternastu dni od daty zgłoszenia żądania. 
        5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym  
            w   posiedzeniach Zarządu oraz walnego Zgromadzenia Członków.  
        6. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, 
            a zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków.  
 
§ 35.1. Członkowie Komisji Rewizyjnej są niezależni od Zarządu. 
        2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby, które: 

1. wchodzą w skład organu zarządzającego lub pozostają z nimi w stosunku 
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

2. były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, 
3. nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych lub pełni praw 

publicznych. 
 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym 
organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 
określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących 
niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 
154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, 
poz.535) 

 

 
ROZDZIAŁ V  

Majątek i fundusze.  
 



§ 36.1  Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.  
Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są: 
1.   składki członkowskie, 
2.   dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu 
Stowarzyszenia,  
3.  dotacje,  
4.   darowizny, zapisy i spadki,  
5. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z 
majątku Stowarzyszenia).  
        3. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być 
            przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny 
            być przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, niezwłocznie przekazane na to konto. 
        4. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. 
            Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez zarząd, w   
            ciągu 4 tygodni od otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków 
            Stowarzyszenia. 
        5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość,  
             zgodnie obowiązującymi przepisami.  
 
§ 37 Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie  praw i obowiązków 
majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób, które wchodzą w skład 
Zarządu.  
§ 38 Stowarzyszenie nie może: 

1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do 
jego 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, 
zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

2. przekazywać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków  
    organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych  
    niż w  stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie  
    to  następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 
3. wykorzystywać albo udzielać prawa do korzystania ze swojego majątku na rzecz 

członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na 
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,  

4. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, 
w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub 
pracownicy oraz ich osób bliskich.  

  
 

ROZDZIAŁ VI  
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia. 

 
§ 39.1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana albo podjęcie uchwały o  
           rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga 
           kwalifikowanej większości głosów 2/3 głosów ważnie oddanych, przy obecności  
           co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 
       2. Zmiana statutu lub 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. 3 należy załączyć projekt stosownych uchwał. 
       3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków  
         określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 
       4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie regulowanych 
         w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia  
          1989r.    „Prawo o stowarzyszeniach”. 

 

 
ROZDZIAŁ VII  

Przepisy końcowe. 
 
§ 40. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego 
         postanowienia Sądu Rejestrowego. 
 
 
 

 


