Statut Stowarzyszenia Prawa Sportowego „Ius et Sport”
tekst jednolity sporządzony 7 lutego 2016 r.
Statut Stowarzyszenia Prawa Sportowego „Ius et Sport”
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie Prawa Sportowego „Ius et Sport” zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest
dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem utworzonym w szczególności w celu promowania i rozwoju
prawa sportowego.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
oraz postanowień niniejszego Statutu.
3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia
swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.
§2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie działa poprzez swoje organy ustanowione niniejszym Statutem.
4. Stowarzyszenie może przystępować do organizacji międzynarodowych, na podstawie uchwały
Zarządu podjętej bezwzględną większość głosów wszystkich członków Zarządu.
§3
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.
§4
1. Stowarzyszenie ma prawo posiadać i używać odznakę organizacyjną i pieczęć.
2. Wygląd odznaki określa uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta zwykłą większością głosów.
Rozdział 2
Cele i sposoby ich realizacji
§5
1. Celami Stowarzyszenia są:
a) promowanie rywalizacji sportowej opartej na zasadach fair play oraz przejrzystych
zasadach prawnych,

b) rozwiązywanie problemów prawnych powstałych w związku z uprawianiem i zarządzaniem
sportem,
c) propagowanie wiedzy z zakresu prawa sportowego,
d) kształtowanie etyki zawodu menadżera sportowców i dbałość o jej przestrzeganie,
e) czuwanie nad interesami sportowców, menadżerów i mecenasów sportu,
f) integracja środowiska sportowców oraz przedsiębiorców,
g) podejmowanie inicjatyw w zakresie tworzenia przejrzystych przepisów prawnych
ułatwiających prowadzenie działalności sportowej oraz uprawianie sportu,
h) reprezentowanie i obrona interesów swych członków,
i) inicjowanie i popieranie różnych form kontynuacji kształcenia członków Stowarzyszenia,
j)

wsparcie i

organizacja

przedsięwzięć

o charakterze

społecznym, kulturalnym,

charytatywnym
i) dydaktycznym, związanych ze środowiskiem sportowym,
k) działalność w zakresie propagowania kultury fizycznej i ochrony zdrowia.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie niedochodowo konferencji, narad, kursów, odczytów, wystaw, pokazów,
szkoleń, wyjazdów krajowych i zagranicznych, spotkań okolicznościowych oraz czynnej
rekreacji, jako ważnych czynników integracji środowiska,
b) współpracę z innymi organizacjami rządowymi i pozarządowymi w kraju oraz zagranicą,
c) rozwijanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu prawa sportowego i zarządzania sportem,
d) prowadzenie niedochodowo doradztwa oraz szkoleń,
e) prowadzenie niedochodowo działalności naukowej i wydawniczej związanej z realizacją
celów statutowych,
f) organizowanie samopomocy koleżeńskiej na rzecz członków Stowarzyszenia,
g) udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy w uzyskiwaniu zatrudnienia, interweniowanie
w przypadkach działania niezgodnego z etyką oraz w przypadkach dyskryminacji zawodowej
i społecznej członka Stowarzyszenia,
h) zajmowanie stanowiska w sprawach będących w centrum uwagi członków Stowarzyszenia,
i) analiza działań organów władzy publicznej w zakresie tworzenia warunków sprzyjających
rozwojowi sportu,
j) reprezentowanie interesów osób powiązanych ze sportem, które zwróciły się o pomoc do
Stowarzyszenia,
k) wspieranie inicjatyw i aktywności społecznej członków Stowarzyszenia,

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§6
Członkowie dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) honorowych,
c) wspierających.
§7
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która:
a) ukończyła lat 18,
b) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa, niezależnie od miejsca
zamieszkania,
c) jest nieskazitelnego charakteru,
d) wykazuje zainteresowanie prawem sportowym,
e) uzyskała pisemną rekomendację co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia,
f) złoży pisemną deklarację członkowską.
§8
Członek zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b) udziału w zebraniach, odczytach, szkoleniach, konferencjach, kursach, wyjazdach
krajowych i zagranicznych organizowanych przez Stowarzyszenie zgodnie z regulaminami
uchwalonymi przez Zarząd,
c) korzystania z pomocy naukowo-technicznej Stowarzyszenia, poradnictwa fachowego oraz
pomocy w zakresie ochrony praw autorskich i zawodowych, opiniowania prac naukowotechnicznych,
d) działania w sekcjach naukowo-technicznych i komisjach,
e) korzystania z samopomocy i innych form pomocy koleżeńskiej,
f) zgłaszania wniosków, opinii i postulatów do władz Stowarzyszenia,
g) noszenia odznaki członkowskiej.
§9
1. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd uchwałą podjęta nie później niż w ciągu
dwóch miesięcy od dnia złożenia deklaracji członkowskiej.
2. Po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia, nowy
członek zobowiązany jest do niezwłocznego opłacenia wpisowego oraz składki członkowskiej.
3. Wzór deklaracji członkowskiej w drodze uchwały opracowuje Zarząd.
4. Deklaracja członkowska powinna zawierać w szczególności:
a) imię i nazwisko członka,
b) adres do korespondencji (zamieszkania),
c) adres e-mail,

d) oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu treści Statutu Stowarzyszenia.
§ 10
Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
a) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) przestrzegania dobrych obyczajów i zasad etyki,
c) regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd,
d) aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia,
e) niezwłocznego poinformowania Zarządu o wszelkich zmianach danych podanych w
deklaracji.
§ 11
1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji z członkostwa złożonej na ręce jednego z członków Zarządu,
b) utraty członkostwa w wyniku uchwały Zarządu podjętej bezwzględną większością głosów,
na wniosek Komisji Rewizyjnej. Komisja może złożyć taki wniosek, w szczególności w
przypadku:
i) działania na szkodę Stowarzyszenia,
ii) nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia,
iii) skazania członka prawomocnym wyrokiem karnym,
c) śmierci członka,
d) innych – przewidzianych w Statucie.
2. Odwołanie od uchwały, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt. b) przysługuje do Walnego Zgromadzenia
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej za pośrednictwem
Zarządu i jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania
przez Walne Zgromadzenie prawa członka zostają zawieszone.
§ 12
1. Członek zwyczajny może być również zawieszony w prawach członkowskich uchwałą Zarządu
podjętą bezwzględną większością głosów w przypadku zalegania z opłatą składek członkowskich.
Zawieszenie nie może trwać dłużej niż rok od upłynięcia terminu płatności przewidzianego w § 42. Po
tym czasie członkostwo zwykłe ustaje.
2. . Przywrócenie w prawach członka następuje z chwilą uregulowania zaległości..
§ 13
1. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie osobom szczególnie
zasłużonym dla Stowarzyszenia lub polskiej nauki oraz wybitnym postaciom życia gospodarczego.
2. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego oprócz prawa uczestnictwa i
prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, a ponadto zwolniony jest z obowiązku płacenia składek
członkowskich.
3. Członkostwo honorowe ustaje na skutek:

a) uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej bezwzględną większością głosów na wniosek
Zarządu Stowarzyszenia,
b) złożenia któremukolwiek z członków Zarządu pisemnej rezygnacji z członkostwa,
c) śmierci członka honorowego.
§ 14
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu deklaracji, o której mowa w § 9, Zarządowi, który
podejmie uchwałę o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia kandydata na członka wspierającego w ciągu
30 dni od złożenia deklaracji.
§ 15
1.Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak
brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie
prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 16
1. Członkostwo wspierające ustaje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji z członkostwa złożonej na ręce jednego z członków Zarządu,
b) uchwały Zarządu, podjętej bezwzględną większością głosów. Od uchwały Zarządu
przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w trybie określonym w § 11 ust. 2,
c) śmierci członka wspierającego,
d) likwidacji członka wspierającego, będącego osobą prawną.
Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia
§ 17
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,

Walne Zgromadzenie
§ 18
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może być
zwołane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a)

uchwalanie

kierunków działalności

merytorycznej, organizacyjnej

i finansowej

Stowarzyszenia,
b) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
c) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia,
d) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
e) sprawy określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego,
f) inne sprawy niezastrzeżone do kompetencji pozostałych organów.
3. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni.
4. Członkowie honorowi oraz wspierający mogą obserwować obrady Walnego Zgromadzenia oraz
wyrażać opinie podczas obrad.
5. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków
Stowarzyszenia listem poleconym

lub wiadomością e-mail na adresy wskazane w deklaracji

członkowskiej, na co najmniej 21 dni przed datą zgromadzenia.
§ 19
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku w terminie do 30 czerwca.
2. Do wyłącznej kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy:
a) przyjmowanie sprawozdań i ocena działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
b) udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej. W przypadku
nieudzielenia absolutorium, do porządku obrad dodaje się głosowanie w przedmiocie
odwołania Zarządu,
c) wybór członków władz Stowarzyszenia: Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
§ 20
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
a) z inicjatywy własnej,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków.
2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinien być złożony Zarządowi na
piśmie i zawierać proponowany porządek obrad.
3. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 4 tygodni od
otrzymania wniosku.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało
zwołane, chyba że większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków włączy inne
sprawy do porządku obrad.
§ 21
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności, co
najmniej 1/4 członków uprawnionych do głosowania, o ile Statut nie stanowi inaczej.

2.W przypadku braku kworum o którym mowa w ust. 1, Walne Zgromadzenie może odbyć się w
drugim terminie, tego samego dnia. Informacja o drugim terminie Zgromadzenia winna być zawarta w
zawiadomieniu

o zwołaniu Zgromadzenia. Uchwały w drugim terminie podejmowane są

zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych, o ile Statut nie stanowi inaczej.
Zarząd
§ 22
1. Zarząd składa się z 3 do 6 członków, w tym Prezesa, co najmniej jednego Wiceprezesa oraz
Skarbnika.
2. Zarząd wybierany jest na 3-letnią kadencję. Mandat członka Zarządu wygasa wraz z wyborem
nowego Zarządu. Na członka Zarządu można zostać wybranym wielokrotnie.
3. Prezesa Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów. Prawo zgłaszania
kandydatów na Prezesa mają:
a) dotychczasowy Prezes Stowarzyszenia,
b) grupa co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.
5. Funkcja Skarbnika może być pełniona przez osoby pełniące funkcję Prezesa lub Wiceprezesa.
§ 23
1. Członek Zarządu przestaje pełnić swoją funkcję na skutek:
a) upływu kadencji,
b) utraty członkostwa w Stowarzyszeniu,
c) złożenia któremukolwiek z pozostałych członków Zarządu pisemnej rezygnacji z pełnienia
funkcji,
d) uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością głosów członków
Stowarzyszenia, na wniosek Komisji Rewizyjnej.
2. Wniosek, o którym mowa w § 23 ust. 1 pkt. d) Komisja Rewizyjna może złożyć w przypadku
rażącego zaniedbywania swoich obowiązków przez członka Zarządu.
§ 24
1. Zarząd Stowarzyszenia prowadzi sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie na
zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia, działanie w jego imieniu i dla jego dobra,
b) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem i uchwałami Walnego
Zgromadzenia członków,
c) uchwalanie rocznych oraz trzyletnich programów działania Stowarzyszenia,
d) powoływanie i rozwiązywanie wewnętrznych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia,
w tym sekcji, komitetów i komisji,

e) uchwalanie regulaminów działalności: biura Zarządu oraz ogólno-stowarzyszeniowych
regulaminów wewnętrznych,
f) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu
i obciążaniu majątku własnego Stowarzyszenia,
g) kształtowanie zasad gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
h) określanie zakresu uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności skarbnika,
i) podejmowanie uchwał w sprawach członkostwa Stowarzyszenia w innych organizacjach
krajowych i międzynarodowych,
j) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia,
k) występowanie do Walnego Zgromadzenia o nadanie lub pozbawienie członkostwa
honorowego,
l) powoływanie i odwoływanie członków Rady Programowej,
m) ustalanie wysokość składki członkowskiej oraz wpisowego, a także sposobu ich
pobierania,
n) inne sprawy wyraźnie wskazane w Statucie do kompetencji Zarządu
§ 25
Pracą Zarządu kieruje Prezes Stowarzyszenia.
§ 26
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes.
§ 27
Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa Prezes albo Wiceprezes łącznie z innym
członkiem Zarządu.
§ 28
Dokumenty finansowe podpisuje skarbnik oraz jeden z pozostałych członków Zarządu.
§ 29
Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
§ 30
Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków, o ile Statut nie stanowi inaczej.

Komisja Rewizyjna
§ 31
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia i składa się z 3 do 5
członków, niebędących członkami Zarządu. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona
przewodniczącego i sekretarza.

2. Komisja Rewizyjna wybierana jest na 3-letnią kadencję, która kończy się wraz z wyborem nowej
Komisji Rewizyjnej. Na członka Komisji Rewizyjnej można zostać wybranym wielokrotnie.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej, wybierani są przez Walne Zgromadzenia spośród kandydatów
zaproponowanych przez:
co najmniej 2 członków Stowarzyszenia.
4. Głosowanie nad wyborem członków Komisji Rewizyjnej następuje po wyborze członków Zarządu.
Wybór odbywa się bezwzględną większością głosów.
§ 32
1. Członek Komisji Rewizyjnej przestaje pełnić swoją funkcję na skutek:
a) upływu kadencji,
b) utraty członkostwa w Stowarzyszeniu,
c) złożenia któremukolwiek z pozostałych członków Zarządu pisemnej rezygnacji z pełnienia
funkcji,
d) uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością głosów członków
Stowarzyszenia.
§ 33
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności Stowarzyszenia co najmniej raz w roku.
2. Komisja Rewizyjna zakresem swej kontroli obejmuje działalność Stowarzyszenia oraz jego
wewnętrznych jednostek organizacyjnych we wszystkich sferach jego aktywności. Kontrola dotyczy
zgodności działania z przepisami prawa, ze Statutem Stowarzyszenia oraz uchwałami Walnego
Zgromadzenia pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
3. W ramach kontroli członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo do: wglądu do dokumentów,
żądania wyjaśnień od członków Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia oraz wstępu do
pomieszczeń Stowarzyszenia.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z
głosem doradczym.
§ 34
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) występowanie do Zarządu Stowarzyszenia w czasie i po kontroli z wnioskami o wyjaśnienie
spraw będących przedmiotem kontroli,
b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zgromadzeniu,
c) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swojej działalności,
d) inne sprawy wyraźnie wskazane w niniejszym Statucie do kompetencji Komisji
Rewizyjnej.

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy członków Komisji.

§ 35
Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną.
§ 36
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji,
skład osobowy władz jest uzupełniany w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie
organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu
organu.

Rada Programowa
§ 37
1. Rada Programowa stanowi organ doradczy Zarządu.
2. Członkami Rady Programowej są osoby wybrane przez Zarząd w drodze uchwały podjętej
bezwzględną większością głosów członków Zarządu. Członkostwo w Radzie Programowej nie jest
uzależnione od członkostwa w Stowarzyszeniu.
3. Rada Programowa współpracuje z Zarządem w projektach naukowo-badawczych oraz w stworzeniu
rocznych oraz trzyletnich programów działania.
4. Członkowie Rady Programowej mogą:
a) wypowiadać się w imieniu Stowarzyszenia,
b) umieszczać artykuły naukowe na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w publikacjach
wydawanych przez Stowarzyszenie.
Rozdział 5
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§ 38
Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, opłat wpisowych, darowizn, spadków,
zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności
publicznej.
§ 39
1. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i
zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej, przy czym Stowarzyszenie przyjmuje świadczenia
pieniężne jedynie do wysokości mniejszej niż równowartości 15 tysięcy euro.
2. Stowarzyszenie może również otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych
przepisach.

§ 40
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w
odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
§ 41
Za właściwe zarządzanie i dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia odpowiedzialność ponosi Zarząd.
§ 42
Roczna składka członkowska jest płatna z góry, do 30 stycznia każdego roku.
§ 43
Wysokość składki członkowskiej i wpisowe ustala w drodze uchwały Zarząd.
Rozdział 6
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 44
1. Uchwały w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie, większością 3/5 głosów w
obecności 1/2 członków uprawnionych do głosowania. W przypadku braku kworum uchwała w
sprawie zmiany statutu może zapaść w II terminie bez względu na ilość obecnych.
2. Zmiana Statutu powinna być umieszczona w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, a
projektowane zmiany powinny być podane do wiadomości drogą mailową oraz poprzez umieszczenie
na stronie internetowej Stowarzyszenia nie później niż na dwa tygodnie przed terminem Walnego
Zgromadzenia.
§ 45
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 3/4 głosów,
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku braku
kworum uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia może zapaść w II terminie bezwzględną
większością głosów, bez względu na ilość członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
2. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu, pełniący swoje funkcje w momencie
podjęcia uchwały, o której mowa w § 44 ust. 1.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa zarazem cel, na jaki
przeznacza się majątek likwidowanego Stowarzyszenia.
4. Sposób przeprowadzenia likwidacji oraz obowiązki likwidatorów określają przepisy odrębne.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 46
Jednolitą treść Statutu przyjęto uchwałą z dnia 7 lutego 2016 roku

