STATUT
z dnia 01.03.2014 roku
Pomorskiego Instytutu Naukowego
im. Prof. Brunona Synaka
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Pomorski Instytut Naukowy im. Prof. Brunona Synaka, w
dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem osób fizycznych,
prawnych i organizacji nieposiadających osobowości prawnej.
§2
1. Podstawą działalności Stowarzyszenia jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 nr 79 poz. 855 z późn. zm.) oraz
niniejszy Statut.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§3
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk. Stowarzyszenie działa na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może
prowadzić działalność poza granicami kraju, jeśli nie zakazuje tego miejscowe prawo.
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tych samych
lub podobnych celach działania. Przystąpienie następuje na podstawie uchwały Zarządu.
3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
Rozdział II
CELE I ŚRODKI
§4

Stowarzyszenie powstało w celu:
1. Intensyfikacji wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami środowisk naukowych,
2. Prowadzenia badań mających na celu określenie czynników wpływających na rozwój
społeczno- ekonomiczny regionu Pomorza,
3. Propagowania metod i narzędzi poprawiających komunikację społeczną w procesie
realizacji inwestycji infrastrukturalnych,
4. Popularyzowania narzędzi umożliwiających ocenę efektywności ekonomicznej oraz
szacowania ryzyka projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków publicznych,
5. Opracowywania i popularyzacji narzędzi umożliwiających kwantyfikację korzyści
społecznych płynących z realizacji inwestycji o oddziaływaniu regionalnym
i ponadregionalnym,
6. Popularyzowania idei współpracy naukowo-badawczej pomiędzy różnymi ośrodkami
badawczymi, reprezentującymi naukowców z różnych dziedzin naukowych,
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7. Budowy i koordynacji działań interdyscyplinarnych zespołów badawczych, w ramach
różnorodnych projektów o charakterze społeczno-ekonomicznym,
8. Podejmowania i promowania działań, mających na celu wsparcie rozwoju społecznoekonomicznego oraz podnoszenie jakości życia mieszkańców Pomorza,
9. Wspierania inicjatyw oraz organizacji wszelkich działań mających na celu przyczynianie się
do rozwoju społeczno-ekonomicznego regionu Pomorza,
10. Podejmowania i realizacji innowacyjnych działań i inicjatyw społecznych, bazujących na
osiągnięciach nauki i techniki.
11. Podejmowanie inicjatyw mających na celu rozwój społeczno-ekonomiczny.
12. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy ośrodkami badawczymi.
§5

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
Organizowanie konferencji, seminariów, konkursów, warsztatów oraz wyjazdów
naukowych,
Organizację debat społecznych,
Przygotowywanie opinii, analiz, raportów i ekspertyz,
Publikację wykonanych opracowań i analiz,
Tworzenie zespołów badawczych oraz realizację programów badawczych,
Prowadzenie badań naukowych, programów informacyjno-edukacyjnych oraz
organizowanie programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży szkolnej i
akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin.
Prezentowanie swojego stanowiska opinii publicznej poprzez wydawanie książek,
czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia

Rozdział III
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW
§6
1. Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, prawne i organizacje nieposiadające
osobowości prawnej. Osoby prawne i organizacje mogą uzyskać jedynie status członków
wspierających.
3. Osoby prawne i organizacje nieposiadające osobowości prawnej działają na Walnym
Zebraniu przez swoich delegatów.
§7
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych lub cudzoziemiec, który utożsamia
się z celami statutowymi Stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację.
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2. Członkostwo uzyskuje się na podstawie uchwały Zarządu podjętej bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
3. Członek zwyczajny ma prawo:
a) do czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b) zgłaszać wnioski i postulaty w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia,
c) uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.
4. Członek zwyczajny jest obowiązany do:
a) przestrzegania statutu oraz uchwał wydawanych przez władze stowarzyszenia,
b) współdziałania z pozostałymi członkami Stowarzyszenia w celu realizacji jego zadań,
c) terminowego opłacania składek członkowskich,
d) aktywnego przyczyniania się do rozwoju Stowarzyszenia.
§8
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, prawna lub organizacja nieposiadająca
osobowości prawnej, deklarująca pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową, która
złożyła pisemną deklarację. Członkiem wspierającym zostaje się po uzyskaniu zgody
Zarządu w formie uchwały przyjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków Zarządu.
2. Członkowie wspierający nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego do władz
Stowarzyszenia i nie są obowiązani do opłacania składek członkowskich.
§9
1. Członkiem Wspierającym może być również miasto, gmina lub powiat albo wyższa
uczelnia, wspierające cele Stowarzyszenia.
2. Członkiem Wspierającym w/w podmioty mogą zostać w wyniku zaproszenia przez
Zarząd. Zarząd uzgadnia z kandydatem na takiego członka warunki członkostwa, w
szczególności wsparcie, jakie Członek Wspierający może zaproponować na rzecz
Stowarzyszenia oraz czas trwania członkostwa.
§ 10
1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna za szczególny wkład w rozwój
Stowarzyszenia.
2. O nadaniu członkostwa honorowego decyduje Zarząd uchwałą podjętą bezwzględną
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Kandydaturę
członka honorowego może zgłosić w formie pisemnej 15 członków Stowarzyszenia lub
każdy Członek Zarządu.
3. Osobom powszechnie uznawanym za autorytety może zostać przyznane Członkostwo
honorowe.
4. Członkostwo honorowe ma charakter dożywotni. Pozbawienie członkostwa honorowego
następuje przez uchwałę Walnego Zebrania Członków podjętą zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
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5. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek.
6. Członkowi honorowemu nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do władz
Stowarzyszenia, może on brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem
doradczym.
§ 11

1.
2.

3.

4.
5.

Członkostwo ustaje na skutek:
Pisemnego zrzeczenia się członkostwa złożonego na ręce Zarządu.
Wykluczenia przez Zarząd uchwałą podjętą zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy członków Zarządu w przypadku rażącego naruszenia postanowień
statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia oraz w przypadku działania na szkodę
Stowarzyszenia.
Zarząd może także podjąć uchwałę o wykluczeniu Członka Stowarzyszenia w przypadku:
a) nie uiszczenia kolejnych czterech składek członkowskich, mimo uprzedniego
wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu nie krótszego niż 30 dni,
b) prawomocnego orzeczenia sądu o pozbawieniu praw publicznych.
Śmierci członka będącego osobą fizyczną.
Utraty osobowości prawnej przez osobę prawną.
§ 12

1. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania
Członków.
2. Odwołanie w formie pisemnej należy złożyć w ciągu 14 dni od daty doręczenia
Członkowi Stowarzyszenia uchwały o wykluczeniu.
3. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 13
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebrania Członków.
2. Zarząd.
3. Rada Nadzorcza.
§ 14
1. Kadencja władz wybieralnych trwa 4 lata.
2. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów, zgłaszanych zgodnie
z § 14 ust. 3.
3. Kandydatów na Prezesa oraz do władz Stowarzyszenia mogą zgłaszać Członkowie
Zwyczajni Stowarzyszenia.
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4. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogę pełnić tę samą funkcję nie dłużej niż
przez dwie kadencje.
5. W przypadku ustąpienia członka władz Stowarzyszenia, jego śmierci lub wykluczenia w
trakcie kadencji, Walnemu Zebraniu Członków w drodze stosownej uchwały przysługuje
prawo uzupełnienia składu organu.
Walne Zebranie Członków
§ 15
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. W Walnym Zebranie Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem
stanowiącym oraz członkowie wspierający i członkowie honorowi z głosem doradczym.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebranie Członków Zarząd powiadamia
członków co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania.
4. Zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone drogą e-mailową za potwierdzeniem
odbioru, telefonicznie bądź zwykłym listem pocztowym za potwierdzeniem odbioru.
5. Udział w Walnym Zebraniu Członków jest osobisty, osoby prawne i organizacje
nieposiadające osobowości prawnej biorą udział w Walnym Zebraniu Członków przez
swoich delegatów. Każda osoba prawna i organizacja nieposiadająca osobowości prawnej
jest reprezentowana przez jednego delegata.
6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, chyba, że
niniejszy Statut przewiduje inaczej.
7. W przypadku braku uprawnionej do podejmowania uchwał liczby członków, Zarząd
wyznacza drugi termin Walnego Zebrania Członków (min. 30 min. później od terminu
pierwotnego), na którym podjęte uchwały zachowują swoją ważność niezależnie od liczby
uprawnionych członków.
8. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium Walnego Zebrania Członków
w składzie: przewodniczący, zastępca oraz sekretarz, którzy są wybierani spośród
obecnych na Zebraniu.
§ 16
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1. Uchwalenie statutu Stowarzyszenia i jego zmian.
2. Ustalanie kierunków rozwoju Stowarzyszenia.
3. Wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia, w tym Prezesa Zarządu.
4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej.
5. Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Rady Nadzorczej.
6. Rozpatrywanie odwołań członków zwyczajnych od uchwał Zarządu.
7. Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku.
9. Nabywanie i zbywanie nieruchomości.
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10. Uchwalanie Regulaminów Stowarzyszenia przewidzianych w Statucie.
§ 17
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia co
najmniej raz w roku.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Rady Nadzorczej,
c) na wniosek co najmniej 3/5 ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie 21 dni od dnia
wpłynięcia wniosku.
Zarząd
§ 18
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.
Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
Zarząd działa zgodnie z uchwałami podjętymi przez Walne Zebranie Członków.
W skład Zarządu wchodzi Prezes oraz 2-4 członków wybieranych przez Walne Zebranie
Członków.
Prezes Zarządu wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w odrębnym głosowaniu.
Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 4 razy do roku.
W przypadku śmierci, rezygnacji lub ustania członkostwa w Stowarzyszeniu przez
członka Zarządu Walnemu Zebraniu Członków w drodze stosownej uchwały przysługuje
prawo uzupełnienia składu Zarządu.
§ 19

Do zakresu zadań Zarządu należy:
1. Realizacja uchwał Walnego Zebranie Członków.
2. Organizacja bieżącej działalności Stowarzyszenia.
3. Zwoływanie Walnego Zebranie Członków.
4. Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia.
5. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
6. Podejmowanie decyzji w sprawie nabywania i zbywania majątku ruchomego.
7. Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia.
8. Przygotowywanie projektów regulaminów przewidzianych w statucie.
9. Ustalanie zasad wynagradzania i zawieranie umów z pracownikami Stowarzyszenia oraz
osobami współpracującymi ze Stowarzyszeniem na innej podstawie niż umowa o pracę,
10. Powoływanie Rady Naukowej Stowarzyszenia także z grona członków Stowarzyszenia.
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§ 20
1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
składu osobowego Zarządu, chyba że postanowienia statutu stanowią inaczej.
2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
3. Zarząd ma obowiązek umożliwić udział członkom Rady Nadzorczej i Rady Naukowej w
posiedzeniach Zarządu.
§ 21
Dla ważności wszystkich oświadczeń woli, również w zakresie praw i obowiązków
majątkowych Stowarzyszenia, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w
tym Prezesa Zarządu lub osoby przez niego upoważnionej spośród członków Zarządu.
Rada Nadzorcza
§ 22
1.
2.
3.
4.
5.

Rada Nadzorcza jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
Kadencja Rady Nadzorczej trwa 4 lata.
W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 3 do 7 osób.
Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy składu Rady Nadzorczej.
6. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
a) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia pod względem zgodności z przepisami
prawa, statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków,
b) przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków oceny działalności Zarządu oraz
przedstawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla
Zarządu,
c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebranie
Członków,
d) zwołanie Walnego Zebranie Członków w przypadku niezwołania go przez Zarząd w
terminach przewidzianych przez statut. § 15 ust. 7 statutu stosuje się odpowiednio,
e) sporządzanie corocznych ocen działalności Stowarzyszenia i podawanie ich do
wiadomości członków,
f) przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków corocznego sprawozdania ze swojej
działalności,
g) udział członków Rady Nadzorczej w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
§ 23
1. Zarząd, Rada Nadzorcza lub Rada Naukowa mogą korzystać z pomocy Konsultantów
Stowarzyszenia do spraw prawnych, ekonomicznych, rachunkowych, marketingowych itp.
Zasady współpracy z Konsultantami ustalane są w drodze umów cywilnoprawnych.
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Konsultant ma prawo posługiwania się tytułem Konsultant Pomorskiego Instytutu
Naukowego, także ze wskazaniem specjalizacji.
2. Zarząd może powołać Radę Naukową Stowarzyszenia („Rada”) zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
3. Rada Naukowa Stowarzyszenia wspiera Stowarzyszenie radą i wskazówkami oraz może
opiniować kierunki jego działań, w szczególności badań naukowych.
Rozdział V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 24
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości i ruchomości.
§ 25
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
składki członkowskie,
darowizny, spadki i zapisy,
dochody z własnej działalności gospodarczej,
dochody z ofiarności publicznej,
dochody z majątku Stowarzyszenia,
dotacje.
§ 26

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
2. Środki pieniężne stanowiące majątek Stowarzyszenia mogą być przechowywane wyłącznie
na koncie bankowym Stowarzyszenia.
§ 27
1. Wysokość i termin opłacania składek członkowskich ustala Zarząd w formie uchwały.
2. Składki powinny być opłacane do dnia 10 każdego miesiąca lub raz w roku, zgodnie z
uchwałą Zarządu.
3. Nowo przyjęci członkowie uiszczają pierwszą składkę począwszy od miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu
członka.
§ 28
1. Stowarzyszenie prowadzić może działalność gospodarczą na ogólnych zasadach
określonych w odrębnych przepisach.
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2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i
nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków.
3. Dla wykonywania zadań Stowarzyszenia, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników
oraz nawiązywać umowy z osobami współpracującymi.
4. Umowy o pracę z pracownikami podpisuje Prezes Zarządu.
5. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.
6. Zasady wynagrodzenia członków Zarządu określa Walne Zebranie Członków, a umowy z
członkami Zarządu podpisuje powołany przez Walne Zebranie Członków pełnomocnik.
7. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników wypłacane są ze środków
Stowarzyszenia.
§ 29
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
1. PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
2. PKD 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
3. PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
Internet;
4. PKD 58.11.Z Wydawanie książek;
5. PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);
6. PKD 58.13.Z Wydawanie gazet;
7. PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
8. PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
9. PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
10. PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych;
11. PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i
programami telewizyjnymi;
12. PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych;
13. PKD 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
14. PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
15. PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
16. PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
17. PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
18. PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych;
19. PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
20. PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
21. PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania;
22. PKD 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności;
23. PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
24. PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;
25. PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych;
26. PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych;
9

27. PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
28. PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
29. PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami;
30. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
31. PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z
wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
32. PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
33. PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności
gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
34. PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
35. PKD 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych;
36. PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana.
Rozdział VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 30
1. Uchwalenie zmian statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez
Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie zmian 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 § 15
ust. 3 należy załączyć projekty stosownych uchwał.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebrania Członków określa
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz decyduje o przeznaczeniu majątku.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w
statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855. z późn. zm.)

Niniejszy STATUT Stowarzyszenia został przyjęty i zatwierdzony podczas Zebrania
założycielskiego uchwałą nr 5 z dnia 01.03.2014 r.
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