STATUT
STOWARZYSZENIA URZĘDNIKÓW STANU CYWILNEGO
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
(tekst jednolity z dnia 2302.2012 r.)
-

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej zwane dalej
Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem działającym w oparciu o przepisy
prawa oraz niniejszego Statutu, zrzeszającym osoby zajmujące się, lub które zajmowały się zawodowo
problematyką rejestracji stanu cywilnego.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
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Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Siedzibą Zarządu Głównego Stowarzyszenia jest m. Łódź.
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz własnego emblematu zgodnie z obowiązując
ymi
przepisami.
Stowarzyszenie ma prawo powoływać oddziały koła.
Oddział Stowarzyszenia może obejmować zakresem działania teren jednego lub kilku województw
i może
nosić nazwę regionalną i ponadregionalną.
Oddział może być powołany, jeżeli na jego terenie jest co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.
Koło może być powołane, jeżeli na jego terenie jest co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
celu
działania.
O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust.J, bądż wystąpieniu z nich decyduje
Zarząd Główny
Stowarzyszenia większością 2/3 głosów.

Podstawą działania Stowarzyszenia jest praca społeczna jego członków.
Dla realizacji celów statutowych Zarząd Główny Stowarzyszenia i zarządy oddziałów
mogą zatrudniać
pracowników.

Rozdział II
Cele i środki działania

Celem Stowarzyszenia jest:
a) poszerzanie zakresu wiedzy ogólnej i podnoszenie kwalifikacji zawodowych
członków Stowarzyszenia
w dziedzinie przepisów prawa związanych z rejestracją stanu cywilnego,
b) inicjowanie prac badawczych, występowanie do właściwych organów państwowych
z propozycjami zmian
i aktualizacji obecnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie objętym Statutem.
c) organizowanie akcji samopomocy wśród członków Stowarzyszenia.

Cele swoje Stowarzyszenie realizuje poprzez:
a) prowadzenie w różnych formach działalności edukacyjnej i informacyjnej, organizowanie konferencji,
sympozjów, odczytów i szkoleń,
b) działalność wydawniczą,
c) przedstawianie właściwym organom władzy państwowej opinii i uwag dotyczących przepisów prawa
mających związek z rejestracją stanu cywilnego i ich funkcjonowania w praktyce,
d) współpracę z innymi środowiskami prawniczymi zainteresowanymi problematyką Stowarzyszenia,
e) nawiązywanie i rozwijanie wspó1pracy Z pokrewnymi organizacjami krajowymi zagranicznymi.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
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Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. honorowych,
3 wspierających
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Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna zajmująca się rejestracją stanu
cywilnego, lub która zajmowała się tą rejestracją.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia:
1) jest uprawniony do:
a) udziału w zgromadzeniach i zebraniach Stowarzyszenia, zgodnie z regulaminami określającymi
zasady ich odbywania,
b) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego,
c) korzystania ze świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia,
d) korzystania z pomocy doradztwa Stowarzyszenia w granicach jego statutowej działalności.
2) jest obowiązany do:
a) stosowania się do postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
b) podnoszenia poziomu zawodowego i dbałości o właściwy poziom etyczny,
c) udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz dbania o jego rozwój,
d) regularnego opłacania składek członkowskich,
e) przynależności do właściwego miejscowo oddziału.
1.

1o
O przyjęciu członka zwyczajnego Stowarzyszenia decyduje Zarząd Oddziału po złożeniu przez osobę
ubiegającą się deklaracji członkostwa.
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Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia,
b) skreślenia uchwałą zarządu oddziału z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres
6 miesięcy.
c) wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu Głównego za zachowanie naruszające przepisy
prawa, Statutu lub zasady etyki zawodowej,
d) śmierci członka Stowarzyszenia.
Od uchwały Zarządu Głównego o wykluczeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia
w terminie J miesiąca od daty jej podjęcia. Odwołanie rozpatrzy najbliższe Walne Zgromadzenie.
—
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Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje osobie szczególnie zasłużonej w jego rozwoju
2/3 głosów na wniosek Zarządu
Walne Zgromadzenie Delegatów uchwałą podjętą większością
Głównego.
Członek honorowy korzysta z uprawnień członka zwyczajnego z wyłączeniem czynnego i biernego prawa
wyborczego.
9
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Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, organizacja lub instytucja zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje wolę realizacji celów Stowarzyszenia bądź wsparcie
finansowe.
O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd Stowarzyszenia po złożeniu przez zainteresowanego
deklaracji członkostwa.
Członek wspierający korzysta z uprawnień członka zwyczajnego z wyłączeniem biernego i czynnego prawa
wyborczego.
Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz
przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
Członek wspierający nie będący osobą fizyczną, działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego
przedstawiciela.
Członkostwo wspierające ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
b) skreślenia
uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w związku z ustaniem przyczyn, które uzasadniały
przyjęcie w poczet członków wspierających.
—
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Rozdział IV
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Władze Stowarzyszenia
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Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Delegatów
b) Zarząd Główny
c) Komisja Rewizyjna
d) Sąd Koleżeński.
Władzami terenowymi Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków Oddziału lub Walne Zebranie Delegatów Oddziału
b) Zarząd Oddziału
c) Komisja Rewizyjna Oddziału.
Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata.
Władze Stowarzyszenia podejmują uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
członków w głosowaniu jawnym chyba, że Statut stanowi inaczej. W przypadku równej ilości głosów za
i przeciw decyduje głos osoby przewodniczącej obradom.
W przypadku ustąpienia. wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład
osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych
głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1,4 liczby członków
pochodzących z wyborów.
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Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Delegatów, zwane dalej Walnym
Zgromadzeniem”. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane raz na 4 lata i ma charakter sprawozdawczo-wyborczy.
Odbywa się nie później niż w kwartale następującym po upływie kadencji władz.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się:
a) na podstawie uchwały Zarządu Głównego, w tym także w razie wakatu na stanowisku prezesa
Zarządu Głównego przez przewidywany okres dłuższy niż J rok,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 członków zwyczajnych.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie 30 dni od podjęcia uchwały lub
wpłynięcia wniosku.
O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Główny zawiadamia członków co
najmniej na 10 dni przed planowanym terminem.

j
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W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą:
a) delegaci z głosem stanowiącym,
b) zaproszeni goście członkowie Stowarzyszenia: zwyczajni, honorowi i wspierający,
c) inni zaproszeni goście z kraju i zagranicy.
2. Delegatami są:
a) członkowie zwyczajni Stowarzyszenia wybrani w oddziałach w proporcji ustalonej przez Zarząd
Główny,
b) członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia,
c) prezesi oddziałów.
3. Mandat delegata trwa 1 kadencję.
—

—
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Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:
a) uchwalanie kierunków działania Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie ogólnych i finansowych sprawozdań Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego za okres minionej kadencji oraz udzielanie lub odmawianie na wniosek Komisji Rewizyjnej
absolutorium ustępującym władzom Stowarzyszenia,
c) wybór władz naczelnych Stowarzyszenia i uchwalanie regulaminów ich działania,
d) uchwalanie wysokości składki członkowskiej i wpisowego,
e) nadawanie godności członka honorowego,
f) podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia,
g) podjęcie uchwały o zmianie Statutu.
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Walne Zgromadzenie jest prawomocne:
w pierwszym terminie przy udziale w obradach więcej niż połowy delegatów albo
w drugim terminie, tego samego dnia, bez względu na liczbę obecnych delegatów.
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
Na wniosek 30% uprawnionych obecnych na Walnym Zgromadzeniu można przeprowadzić głosowanie
tajne.
Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym.
Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz winno nastąpić w dniu ich wyboru, nie później niż w terminie
3 dni.
W razie rezygnacji prezesa Zarządu Głównego z pełnionej funkcji lub ustania jego członkostwa
w Stowarzyszeniu, obowiązki prezesa przejmuje wiceprezes wyznaczony przez Zarząd Główny.
-

-
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Zarząd Głowny zwany dalej Zarządem kieruje całokształtem działalnosci Stowarzyszenia zgodiie
z uchwałami Walnego Zgromadzenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przód
Walnym Zgromadzeniem.
Zarząd składa się z 5-9 członków, w tym Prezesa.
Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia wybiera się w głosowaniu bezpośrednim i tajnym. Zarząd na
wniosek Prezesa wybiera ze swego grona 2 wiceprezesów, skarbnika i sekretarza.
Zarząd ma prawo ustanowić pełnomocników działających w granicach umocowania.
Regulamin pracy Zarządu uchwala Walne Zgromadzenie. Regulamin ten winien określać także
uprawnienia obowiązki Prezesa Zarządu.
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
b) zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, proponowanie porządku jego
obrad i przedstawianie mu zgłoszonych wniosków w tym także wniosków o nadanie członkostwa
honorowego,
c) powoływanie oddziałów terenowych oraz kół i decydowanie o ich likwidacji. Przed podjęciem uchwały
o likwidacji oddziału Zarząd Główny zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie Członków oddziału.
d) powoływanie komisji problemowych,
e) ustalanie planu finansowego (budżetu) Stowarzyszenia,
f) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
g) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich nie zastrzeżonych do kompetencji zarządów
oddziałów,
4

J

prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
uchylanie uchwał władz oddziałów terenowych w przypadku ich niezgodności ze Statutem bądź
obowiązującymi przepisami prawa,
j) wyrażanie zgody na uzyskanie przez oddział osobowości prawnej na wniosek Walnego Zebrania
Członków Oddziału lub Walnego Zebrania Delegatów Oddziału.
7, Zarząd może podjąć uchwałę o wybiciu Medalu Pamiątkowego oraz uchwałę ustanawiającą regulamin jego
przyznania.
h)
)
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Organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna zwana dalej Komisją”.
Komisja składa się z 5-7 członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego
i wiceprzewodniczącego.
Komisja przeprowadza przynajmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności gospodarczo-finansowej
Stowarzyszenia z punktu widzenia legalności, celowości, rzetelności
gospodarności. Komisja
przeprowadza kontrolę w składzie co najmniej 3 osobowym pod kierownictwem przewodniczącego lub
wiceprzewodniczącego.
Komisja ma prawo żądać wyjaśnień od organów, jednostek organizacyjnych i członków Stowarzyszenia
oraz występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli.
Członkowie Komisji mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu
Komisja składa sprawozdanie ze swojej działalności za okres kadencji Walnemu Zgromadzeniu wraz
z wnioskiem co do udzielenia absolutorium Zarządowi.
W razie stwierdzenia poważnych nieprawidłowości w działalności Zarządu Głównego, Komisja ma prawo
zgłosić wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Regulamin pracy Komisji uchwala Walne Zgromadzenie.
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Sąd Koleżeński zwany dalej Sądem” składa się z 5 członków, którzy wybierają ze swego grona
przewodniczącego.
Sąd orzeka w składzie 3 osobowym.
Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w innych władzach naczelnych
Stowarzyszenia.
22
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Do kompetencji Sądu należy:
a) rozpatrywanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień Statutu,
b) rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia,
c) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu,
d) orzekanie w kwestiach zgodności regulaminów, uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia ze
Statutem.
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Postępowanie przed Sądem toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do
obrony, a także odwołania się do Walnego Zgromadzenia.
Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku
w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.
Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków
biorących udział w sprawie.
Sąd może nakładać następujące katy:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 1 do 6 miesięcy,
Sąd może wnioskować do Zarządu Głównego o wykluczenie członka.
Stronom sporu przysługuje w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia, prawo wniesienia odwołania
do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
Kary wymienione w ust. 4 lit. a, b i c ulegają zatarciu po upływie 1 roku od uprawomocnienia się
orzeczenia.
Szczegółowe zapisy dotyczące funkcjonowania Sądu zostaną określone w odrębnym regulaminie
uchwalonym przez Walne Zgromadzenie.
5

Rozdział V
Oddziały terenowe
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Oddział działa w oparciu o niniejszy Statut Stowarzyszenia.
Oddział może posiadać osobowość prawną nadaną uchwałą Zarządu Głównego,
V
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Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału lub Walne Zebranie Delegatów
Oddziału zwane dalej Walnym Zebraniem”. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz na 4 lata i ma charakter sprawozdawczo-wyborczy.
Odbywa się nie później niż w kwartale następującym po upływie kadencji władz.
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się:
a) na podstawie uchwały Zarządu Oddziału w tym także w razie wakatu na stanowisku Prezesa Zarządu
Oddziału przez przewidywany okres dłuższy niż 1 rok.
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Oddziału,
d) na podstawie uchwały Zarządu Głównego.
Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 30 dni od podjęcia uchwały lub wpłynięcia
wniosku.
26
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W Walnym Zebraniu uczestniczą członkowie Stowarzyszenia z terenu objętego działaniem Oddziału.
Jeżeli Oddział liczy ponad 150 członków w Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć delegaci wybrani
w proporcji ustalonej przez Zarząd Oddziału.
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Do zakresu działania Walnego Zebrania należy:
a) uchwalanie kierunków działania Oddziału wynikających z uchwał władz Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie sprawozdań władz Oddziału za miniony okres i udzielanie absolutorium
ustępującemu Zarządowi Oddziału,
c) wybór władz Oddziału i uchwalanie regulaminów ich działania,
d) wybór delegatów Oddziału na Walne Zgromadzenie lub na Walne Zebranie. Wybór delegatów
może też nastąpić na zebraniu członków koła z terenu danego województwa.
Mandat delegata trwa jedną kadencję.
28
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Walne Zebranie jest prawomocne:
w pierwszym terminie przy udziale w obradach więcej niż połowy członków uprawnionych do wzięcia
udziału w obradach,
w drugim terminie tego samego dnia, bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych.
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
Na wniosek 30% członków uprawnionych obecnych na Walnym Zebraniu można przeprowadzić
głosowanie tajne.
Wybór władz Oddziału odbywa się w głosowaniu tajnym.
-
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Zarząd Oddziału kieruje działalnością Oddziału.
Zarząd Oddziału składa się z 5 członków: prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza i 1 członka.
Prezesa Zarządu Oddziału wybiera Walne Zebranie w głosowaniu bezpośrednim i tajnym.
Regulamin pracy Zarządu Oddziału uchwala Walne Zebranie.
6

(>

(

\„ \

5.

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy w szczególności:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

realizowanie uchwał wytycznych władz naczelnych Stowarzyszenia oraz Walnego Zebrania,
przekazywanie na potrzeby Zarządu Głównego 3O% składek członkowskich i wpisowego oraz
3% wpływów brutto za rok kalendarzowy nie później niż do 31 marca następnego roku,
gospodarowanie środkami finansowymi w ramach posiadanego budżetu,
kierowanie do Sądu Koleżeńskiego spraw członków Oddziału,
składanie do Zarządu Głównego wniosków o wykluczenie członka,
przekazywanie uchwał Walnego Zebrania oraz uchwał Zarządu Oddziału w sprawach majątkowych do
Zarządu Głównego,
zwoływanie zebrań członków Koła w poszczególnych województwach w celu przekazania informacji
lub zebrania opinii w istotnych sprawach Stowarzyszenia oraz wyboru delegatów na Walne
Zgromadzenie lub Walne Zebranie.
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1.
2.
3.
4.

Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem kontroli wewnętrznej.
Komisja Rewizyjna Oddziału przeprowadza przynajmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności
gospodarczo-finansowej z punktu widzenia legalności, rzetelności, celowości i gospodarności.
Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo żądać wyjaśnień oraz występować do Zarządu Oddziału
z wnioskiem wynikającym z ustaleń kontroli.
Komisja Rewizyjna Oddziału składa sprawozdania ze swojej działalności i przedkłada je Walnemu
Zebraniu wraz z wnioskiem co do udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału.

31
Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3-5 członków, w tym przewodniczącego
Regulamin pracy Komisji uchwala Walne Zebranie.

wiceprzewodniczącego.

32
1.
2.

Koło stanowi jednostkę pomocniczą Oddziału. Koło nie może posiadać osobowości prawnej.
Wzorcowy regulamin Koła uchwala Zarząd Główny.

33
W sprawach nie uregulowanych w rozdziale V
postanowienia niniejszego Statutu.

Statutu

mają odpowiednie zastosowanie

pozostałe

Rozdział VI
Działalność gospodarcza, majątek i gospodarka finansowa
34
1.
2.

3.

4.

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dywidend,
dochodów z własnej działalności oraz dochodów z majątku Stowarzyszenia.
Dla realizacji celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według
ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z tej działalności służy realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
Przed miotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest:
a) działalność edukacyjna (PKD 85.59.Z)
b) działalność wydawnicza (PKD 58.11 .Z)
c) usługi związane z organizacją kongresów (PKD 82.30.11.0)
Na zasadach określonych w ust. 2 Stowarzyszenie może uczestniczyć w spółkach kapitałowych
i fundacjach.
7
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1.
2,

3.

4.
5.

Do nabywania, zbywania obciążania nieruchomego majątku Stowarzyszenia upoważnione jest Walne
Zgromadzenie.
obciążania majątku ruchomego oraz zawierania umów, udzielania
Do nabywania, zbywania
pełnomocnictw
składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia
upoważniony jest Zarząd
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych
Stowarzyszenia, wymagane jest współdziałanie podpis dwóch, upoważnionych przez Zarząd Główny,
członków tego Zarządu.
Postanowienie dotyczące gospodarki finansowej i prowadzenia rachunkowości Stowarzyszenia określa
regulamin uchwalony przez Zarząd.
W przypadku Oddziału posiadającego osobowość prawną do składania oświadczeń woli w sprawach
majątkowych upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu Oddziału przy uwzględnieniu wymogów
określonych w powyższych ustępach.

Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
36
1.
2.

3.
4.

Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne
Zgromadzenie wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów.
Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego
Zgromadzenia wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w Statucie, mają
odpowiednie zastosowanie przepisy prawa.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
37
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego.
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