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STATUT 

STOWARZYSZENIE SOLURIDERS 

 

 

2015 

 

 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „Soulriders”, zwane dalej 

"Stowarzyszeniem", 

2. Stowarzyszenie skupia osoby zainteresowane uprawianiem windsurfingu, 

kitesurfingu oraz pozostałych sportów wodnych, zimowych i motorowych oraz 

pragnące popularyzować i rozwijać kulturę fizyczną i sport. 

 

§ 2. 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla 

właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić 

działalność również poza granicami kraju, 

2. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi 

organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz 

może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii, 

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Krosno, gmina Orneta, powiat Lidzbark 

Warmiński. 

 

§ 3. 

Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo                     

o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem. 
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§ 4. 

1. Stowarzyszenie jest wpisane do rejestru i z tego tytułu posiada osobowość 

prawną, 

2. Stowarzyszenie może być również członkiem innych stowarzyszeń i organizacji. 

 

§ 5. 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do 

prowadzenia swych spraw może również zatrudniać pracowników, w tym członków 

Stowarzyszenia. 

 

§ 6. 

1. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci, oznaki i sztandaru, których wzór 

ustala samodzielnie, 

2. Nazwa Stowarzyszenia może być tłumaczona na języki obce. 

 

Rozdział II 

Cele i sposoby realizacji 

 

§ 7. 

Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Wspierania, upowszechniania, popularyzacji i rozwoju kultury fizycznej i sportu, 

osób pełnosprawnych, jak również osób chorych i niepełnosprawnych, 

2. Propagowanie windsurfingu, kitesurfingu, narciarstwa, snowboardu oraz 

pozostałych sportów wodnych, sportów zimowych i motorowych, 

3. Krzewienie wiedzy o windsurfingu, kitesurfingu, narciarstwie, snowboardzie oraz 

pozostałych sportach wodnych, zimowych i motorowych oraz zasad szlachetnej 

rywalizacji sportowej, 

4. Kultywowanie oraz wzbogacanie, w ramach swojej działalności wartościowych 

tradycji windsurfingowych, kitesurfingowych, narciarskich, snowboardowych       

i motorowych, w szczególności w szeregach członków Stowarzyszenia. 

 

§ 8. 

Stowarzyszenie może realizować swoje cele wymienione w § 7 między innymi 

poprzez: 

1. Prowadzenie kursów i wyjazdów szkoleniowych dzieci i młodzieży,                            

w szczególności z rodzin wielodzietnych, z małych miejscowości oraz rodzin 

ubogich, 
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2. Organizację wycieczek sportowych, w szczególności obozów windsurfingowych       

i kitesurfingowych oraz wyjazdów zimowych, nastawionych na aktywne 

spędzanie czasu dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin wielodzietnych,        

z małych miejscowości oraz rodzin ubogich, 

3. Stowarzyszenie może realizować swoje cele odpłatnie i nieodpłatnie, 

4. Aktywne działania na rzecz poprawienia infrastruktury służącej do uprawiania 

sportów wodnych oraz zimowych, a w szczególności windsurfingu i kitesurfingu, 

5. Prowadzenie centrum testowania sprzętu sportowego, 

6. Organizacja oraz uczestnictwo w wydarzeniach, targach oraz imprezach mających 

na celu propagowanie działalności Stowarzyszenia, 

7. Współpraca ze szkołami w prowadzeniu pracy wychowawczej wśród dzieci           

i młodzieży w zakresie propagowania kultury fizycznej, zdrowego stylu życia, 

rekreacji, 

8. Współdziałanie z instytucjami dbającymi o ekologię oraz realizującymi ochronę 

środowiska, 

9. Organizację i promocję działalności charytatywnej i wolontariatu, poprzez 

wydarzenia, wsparcie finansowe, zbiórki pieniężne, organizację sportów dla osób 

chorych i niepełnosprawnych, 

10. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez członków postanowień 

niniejszego statusu i uchwał oraz regulaminów, 

11. Utrzymywanie więzi pomiędzy członkami Stowarzyszenia. 

 

Rozdział III 

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki 

 

§ 9. 

1. Członkiem Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej 

korzystający z pełni praw obywatelskich, wyrażająca gotowość uczestniczenia          

w realizacji celów Stowarzyszenia, 

2. Członkiem Stowarzyszenia może być również pełnoletni cudzoziemiec, 

korzystający z pełni praw obywatelskich. 

 

§ 10. 

1. Stowarzyszenie musi liczyć co najmniej 15 członków, 

2. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali statut stają się jego członkami                 

z chwilą jego zarejestrowania, 

3. Stowarzyszenie tworzą członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający. 
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§ 11. 

1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i członków wspierających 

Stowarzyszenia następuje uchwałą Zarządu Stowarzyszenia na podstawie 

pisemnej deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych.  

W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo                        

w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia  złożyć na ręce Zarządu 

odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie 

w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zgromadzenia jest ostateczne, 

2. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być fizyczna osoba, która wniosła 

szczególne zasługi dla Stowarzyszenia oraz polskiego sportu. Członkostwo 

Honorowe Stowarzyszenia nadaje, na pisemny wniosek Zarządu Stowarzyszenia, 

Walne Zgromadzenie Członków. Członkostwa Honorowego pozbawia Walne 

Zgromadzenie Członków w przypadku, gdy z jego winy dalsze pozostawanie 

członkiem Stowarzyszenia nie da się pogodzić ze statutem Stowarzyszenia lub 

zasadami współżycia społecznego. 

 

§ 12. 

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo: 

1. Członkowie zwyczajni mają prawo: 

a) Uczestniczyć, z głosem stanowiącym, w Walnym Zgromadzeniu Członków 

Stowarzyszenia, 

b) Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, 

c) Uczestniczyć w zawodach, kursach, wycieczkach oraz innych imprezach 

organizowanych przez Stowarzyszenie, 

d) Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności 

Stowarzyszenia dla celów Statutowych, 

e) Korzystać z zachowaniem odpowiednich przepisów, ze wszystkich urządzeń   

i obiektów, jakie Stowarzyszenie posiada oraz uprawnień, jakie 

Stowarzyszenie nadaje swoim członkom, 

f) Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia, 

2. Członkowie honorowi posiadają wszelkie prawa członków zwyczajnych, 

3. Członkowie wspierający posiadają wszelkie prawa członków zwyczajnych. 

 

§ 13. 

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek: 

1. Członkowie zwyczajni zobowiązani są: 

a) Stosować się do postanowień niniejszego Statutu i wydanych na jego 

podstawach regulaminów jak też uchwał władz Stowarzyszenia, 

b) Dbać o dobre imię Stowarzyszenia, a w szczególności przestrzegać etyki, 

dyscypliny i zwyczajów obowiązujących w Stowarzyszeniu, 

c) Brać aktywny udział w działalności Stowarzyszenia i jego rozwoju, 

d) Regularnie opłacać składki członkowskie, 

2. Członkowie honorowi: 
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a) Zobowiązani są stosować się do postanowień niniejszego Statutu i wydanych 

na jego podstawach regulaminów jak też uchwał władz Stowarzyszenia, 

b) Zobowiązani są dbać o dobre imię Stowarzyszenia, a w szczególności 

przestrzegać etyki, dyscypliny i zwyczajów obowiązujących                                 

w Stowarzyszeniu, 

c) Zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich, 

3. Członkowie wspierający zobowiązani są do wszelkich obowiązków członków 

zwyczajnych. 

 

§ 14. 

Członek traci członkostwo w Stowarzyszeniu na skutek skreślenia lub wykluczenia go 

ze Stowarzyszenia. 

 

§ 15. 

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w przypadkach: 

a) Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do Zarządu 

Stowarzyszenia, 

b) Działalności niezgodnej ze Statutem Stowarzyszenia lub na szkodę 

Stowarzyszenia, 

c) Zalegania z opłatami członkowskimi na rzecz Stowarzyszenia przez okres 

dłuższy niż cztery miesiące, 

d) Nie uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia przez okres dłuższy niż 

dwadzieścia cztery miesiące, 

e) Skazania prawomocnym wyrokiem Sądu powszechnego i karą dodatkową 

utraty praw publicznych oraz obywatelskich praw honorowych, 

f) Śmierci członka stowarzyszenia, 

2. Skreślenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia, 

3. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o wykreśleniu z rejestru członków 

Stowarzyszenia, przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego 

Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, w terminie trzydziestu dni od daty 

doręczenia uchwały o wykreśleniu wraz z jej uzasadnieniem. 

 

Rozdział IV 

Zasady organizacyjne 

 

§ 16. 

Władze Stowarzyszenia podejmują swe uchwały zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, jeżeli niniejszy statut nie 

stanowi inaczej. Przy obliczaniu wymagającej większości głosów uwzględnia się tylko 

głosy oddane za i przeciw. 
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Rozdział V 

Władze i organy wykonawcze Stowarzyszenia 

 

§ 17. 

1. Władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, 

2. Organami Stowarzyszenia są: 

a) Zarząd Stowarzyszenia, 

b) Komisja Rewizyjna, 

3. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, 

4. Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, 

5. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje bez wynagrodzenia. 

 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 

 

§ 18. 

1. Walne Zgromadzenie tworzą członkowie Stowarzyszenia, 

2. Członek Stowarzyszenia może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko 

osobiście, 

3. W Walnym Zgromadzeniu mogą także uczestniczyć zaproszeni goście bez prawa 

głosu. 

 

§ 19. 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

1. Wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, 

2. Wykluczanie członków ze Stowarzyszenia, 

3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu, 

4. Uchwalanie planu działalności i preliminarza budżetowego, składek i opłat 

wnoszonych przez członków na rzecz Stowarzyszenia oraz wpisowego, 

5. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych, 

6. Zwalnianie w całości lub części od składek lub innych opłat na rzecz 

Stowarzyszenia poszczególnych jego członków, 

7. Uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia, 

8. Podejmowanie uchwał w sprawie połączenia, podziału i likwidacji 

Stowarzyszenia, 

9. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, 

10. Ustanawianie składek członkowskich. 

 

§ 20. 

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 
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§ 21. 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd w każdym 

czasie, 

2. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, także na 

żądanie: Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia lub ¼ ogólnej liczby członków, 

3. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być złożone 

na piśmie z podaniem spraw, które mają być przedmiotem obrad, 

4. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 

do miesiąca od otrzymania żądania określonego w § 21. pkt 2. 

 

§ 22. 

1. Zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje mailowo lub przez telefoniczne 

zawiadomienie każdego członka Stowarzyszenia co najmniej na 21 dni przed 

Zgromadzeniem z podaniem: 

a) Daty, godziny i miejsca mającego się odbyć Walnego Zgromadzenia, 

b) Proponowanego porządku obrad. 

 

§ 23. 

1. Walne zgromadzenie wybiera przewodniczącego obrad, sekretarza i komisję 

uchwał i wniosków, 

2. Z przebiegu Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje 

przewodniczący i Sekretarz  Zgromadzenia, 

3. Członkowie Stowarzyszenia mogą przeglądać protokoły. 

 

§ 24. 

Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków. 

 

ZARZĄD 

 

§ 25. 

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się od 2 do 5 osób w tym Prezesa. Prezesa wybiera 

Zarząd spośród swoich członków, 

2. Do zakresu działania Zarządu należy: 

a) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

b) Realizowanie celów Stowarzyszenia i wykonanie uchwał Walnego 

Zgromadzenia Członków, 

c) Zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia, zgodnie z ustalonym 

budżetem i wytycznymi Walnego Zgromadzenia Członków, 

d) Przygotowanie planów pracy, preliminarza budżetowego i sprawozdań           

z działalności Stowarzyszenia, 

e) Powoływanie i odwoływanie komisji problemowych, 

f) Przyjmowanie i wykreślanie członków, 
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g) Wnioskowanie w sprawie członkostwa honorowego i odznaczeń, 

h) Uchwalanie Regulaminów wewnętrznych i Regulaminu Pracy Zarządu, 

3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy 

obecności, co najmniej połowy członków, w tym Prezesa, 

4. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

w drugim terminie, nie później niż 21 dni po terminie pierwszym. W takim 

wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość 

obecnych członków. Powyższe nie odnosi się do uchwał o których mowa w § 36. 

pkt 2, 

5. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, jednakże nie 

rzadziej niż raz na pół roku, 

6. Zarządowi Stowarzyszenia przysługuje prawo kooptacji w przypadku 

zmniejszenia się składu Zarządu, w liczbie do dwóch osób, na okres do 

najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków. 

 

§ 26. 

1. Działalnością Stowarzyszenia, w okresach pomiędzy posiedzeniami Zarządu, 

kieruje Prezydium, w skład którego wchodzą: Prezes i jego Zarząd, 

2. Zarząd może również, w celu usprawnienia swoich prac i uszczegółowienia 

zakresu działania, uchwalić Regulamin Pracy Zarządu. 

 

§ 27. 

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa Prezes Zarządu lub jeden 

członek Zarządu Stowarzyszenia. W imieniu Stowarzyszenia Zarząd składa 

oświadczenia na piśmie, umieszczając swój podpis pod nazwą Stowarzyszenia. 

 

KOMISJA REWIZYJNA 

 

§ 28. 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia, 

powołanym do przeprowadzania kontroli działalności Stowarzyszenia, 

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego.               

O liczbie członków Komisji Rewizyjnej w danej kadencji decyduje każdorazowo 

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, 

3. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają jej członkowie spośród siebie. 

 

§ 29. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

1. Nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi              

w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

2. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy 

umyślnej. 
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§ 30. 

1. Komisja Rewizyjna jest zobowiązana, przynajmniej raz do roku, skontrolować 

całą działalność Zarządu i Stowarzyszenia oraz złożyć sprawozdanie ze swoich 

czynności na dorocznym Walnym Zgromadzeniu Członków. Komisja Rewizyjna 

zobowiązana jest kontrolować działalność merytoryczną i finansową 

Stowarzyszenia, pod względem celowości, legalności i rzetelności, a zwłaszcza          

w zakresie realizacji budżetu Stowarzyszenia oraz prowadzenia ksiąg 

rachunkowych i ewidencji majątku Stowarzyszenia, 

2. Komisja Rewizyjna, niezależnie od kontroli, o których mowa w ust. 1, 

zobowiązana jest dokonać czynności kontrolnych, zgłoszonych na piśmie                   

z uzasadnieniem wniosku, na żądanie, co najmniej ośmiu członków 

Stowarzyszenia, 

3. Komisja Rewizyjna ma prawo powołać, na koszt Stowarzyszenia, biegłego 

księgowego, do zbadania bilansu Stowarzyszenia, 

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub osoba przez niego delegowana, mogą 

brać udział w posiedzeniach Zarządu i Prezydium Zarządu Stowarzyszenia, 

5. Komisji Rewizyjnej przysługuje, w przypadku zmniejszenia się liczby członków, 

prawo kooptacji, nie przekraczającej dwóch osób, do czasu najbliższego Walnego 

Zgromadzenia Członków, 

6. O dostrzeżonych nieprawidłowościach w czasie kontroli, Komisja Rewizyjna 

zobowiązana jest zawiadomić niezwłocznie Zarząd Stowarzyszenia, który 

powinien podjąć stosowane działania wynikające z uwag i zgłoszonych wniosków 

przez Komisję Rewizyjną, 

7. Komisja Rewizyjna stawia wniosek do Walnego Zgromadzenia Członków,                  

o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu 

Stowarzyszenia, 

8. Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne, jeżeli zostały przyjęte zwykłą 

większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Komisji,               

w tym Przewodniczącego. 

 

§ 31. 

Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej może określać Regulamin Pracy 

Komisji zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków. 

 

Rozdział V 

 

Majątek, środki pieniężne oraz gospodarka finansowa 

 

§ 32. 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i środki finansowe, 

2. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze: 

a) Składek członkowskich, 

b) Darowizn, spadków, zapisów, 
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c) Dotacji, subwencji, kontraktów, środków z funduszy publicznych, grantów, 

d) Zleceń, usług, wpływów ze statutowej działalności odpłatnej i nieodpłatnej 

Stowarzyszenia, 

e) Działalności gospodarczej Stowarzyszenia, 

3. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie       

realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między 

jego członków. 

 

§ 33. 

Podstawę działalności finansowej Stowarzyszenia stanowi budżet uchwalany przez 

Walne Zgromadzenie Członków. 

 

§ 34. 

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, w zakresie jego praw majątkowych, 

składa na piśmie Prezes Stowarzyszenia lub jeden członek Zarządu Stowarzyszenia 

przez Zarząd do tego upoważniony. W imieniu Stowarzyszenia Zarząd składa 

oświadczenia na piśmie, umieszczając swój podpis pod nazwą Stowarzyszenia. 

 

Rozdział VI 

Działalność gospodarcza 

 

§ 35. 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach, 

określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej 

Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony 

do podziału między jego członków. O podjęciu działalności gospodarczej 

decyduje Zarząd, 

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie: 

a) Transport morski i przybrzeżny pasażerski (PKD 50.10.Z), 

b) Pola kempingowe (wyłączając pole dla pojazdów kempingowych) i pola 

namiotowe (PKD 55.30.Z), 

c) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego    

(PKD 77.21.Z), 

d) Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z), 

e) Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych                 

(PKD 79.90.A), 

f) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 

(PKD 85.51.Z), 

g) Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z), 
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h) Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z), 

i) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z), 

j) Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (95.29.Z). 

 

Rozdział VII 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§ 36. 

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zgromadzenie Członków 

wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 

połowy członków uprawnionych do głosowania, 

2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie 

Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co 

najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania, 

3. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków o rozwiązaniu 

Stowarzyszenia, określa cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek 

Stowarzyszenia, 

4. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie Członków wybiera minimum pięcioosobową Komisję 

Likwidacyjną, pracującą zgodnie z wytycznymi Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Członków, 

5. Po zakończeniu prac Komisja Likwidacyjna występuje do organu ewidencyjnego 

z wnioskiem o wykreślenie Stowarzyszenia z ewidencji. 

 

Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe i dodatkowe 

 

§ 37. 

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązującą od dnia jego 

zarejestrowania. 

 

§ 38. 

Statut niniejszy został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków - Założycieli 

Stowarzyszenia w dniu 17.04.2015. 
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