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Statut 
 

 
Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa 

Kujaw i Pomorza" i w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem. 
2. Stowarzyszenie jest założone przez jednostki samorządu terytorialnego, mające status 

członków założycieli. 
 

§ 2 
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Toruo. 
2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest cały świat, w szczególności Unia Europejska, 

Bruksela (Belgia) i województwo kujawsko-pomorskie. Dla realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenie może działad na terenie innych paostw z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

3. Stowarzyszenie może byd członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym 
charakterze i zakresie działania. 

4. Stowarzyszenie posiada osobowośd prawną i powołane jest na czas nieokreślony. 
 

§ 3 
Stowarzyszenie jest zorganizowane i działa w oparciu o zasady określone w: 

1) ustawie z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. 
Nr 79, poz.855    z późn. zmian.); 

2) ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142 poz.1590 z późn. zmian.); 

3) ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz.1591 z późn. zmian.); 

4) ustawie z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. 
Nr 142, poz.1592 z późn. zmian.); 

5) innych przepisach prawa polskiego; 
6) niniejszym Statucie. 

 
§ 4 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalnośd na pracy członków.  
2. Stowarzyszenie do prowadzenia swoich działao może zatrudniad pracowników                             

oraz powoływad biura. 
 

Rozdział 2 
Cele i sposoby ich realizacji 

 
§ 5 

1. Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działao na rzecz budowy i rozwoju silnej pozycji 
województwa kujawsko-pomorskiego w Unii Europejskiej i na świecie. 

2. Cele szczegółowe Stowarzyszenia obejmują:   
1) reprezentowanie interesów samorządów województwa kujawsko-pomorskiego w kraju            

i zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej; 
2) promowanie społecznych, gospodarczych, kulturowych oraz środowiskowych walorów 

regionu; 
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3) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w budowaniu potencjału 
administracyjnego organów administracji publicznej oraz innych jednostek i organizacji           
z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, które posiadają osobowośd prawną, w 
kontekście sprawnego i efektywnego wykorzystania środków finansowych Unii 
Europejskiej poprzez organizacje staży i szkoleo; 

4) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeostwami poprzez udział w projektach międzynarodowych służących budowaniu 
silnej pozycji województwa kujawsko-pomorskiego  w Unii Europejskiej. 

5) rozpowszechnianie wiedzy i informacji na temat programów, przetargów i inicjatyw Unii 
Europejskiej oraz know-how i najlepszych praktyk związanych z funkcjonowaniem Unii 
Europejskiej. 

 
 

§ 6 
     Stowarzyszenie będzie realizowad swoje cele poprzez następujące zadania: 

1) przygotowanie i realizację programów stażowych w Brukseli przy współpracy z członkami 
Parlamentu Europejskiego oraz Komitetu Regionów, 

2) przygotowanie i realizację programów szkoleniowych dla różnych grup odbiorców                 
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i za granicą.  

3) przygotowanie i realizację programów promocji gospodarczej województwa kujawsko-
pomorskiego za granicą.  

4) współpracę z Biurem Regionalnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli, 
5) wymianę doświadczeo i dobrych praktyk w ramach projektów międzynarodowych. 

 
 

§ 7 
Zadania Stowarzyszenia realizowane będą także poprzez współpracę z pokrewnymi instytucjami 
i stowarzyszeniami w kraju i zagranicą. 

 
 
 

Rozdział 3 
Członkowie Stowarzyszenia 

  
§ 8 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
1) zwyczajnych, 
2) wspierających, 
3) honorowych. 

2. Członkiem zwyczajnym mogą byd jednostki samorządu terytorialnego oraz ich 
stowarzyszenia, z terytorium województwa kujawsko-pomorskiego. 

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia mogą byd następujące podmioty z terytorium 
województwa kujawsko-pomorskiego: 
1) agencje rozwoju regionalnego, 
2) uczelnie wyższe, 
3) izby gospodarcze, 
4) organizacje pozarządowe, 
5) fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, 
6) inne jednostki oraz organizacje z terenu województwa kujawsko-pomorskiego,                

które posiadają osobowośd prawną. 



Europa Kujaw i Pomorza 
 

3 
 

4. Członek honorowy to osoba prawna lub osoba fizyczna, która w sposób znaczący wnosi 
zasługi w działalnośd Stowarzyszenia i została przyjęta w drodze uchwały Walnego Zebrania 
Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. 

5. Członkiem zwyczajnym zostaje się z chwilą podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia członka 
przez Zarząd Stowarzyszenia w następstwie podjęcia stosownych uchwał właściwych 
organów jednostek samorządu terytorialnego bądź ich stowarzyszeo. 

6. Osoby prawne będące członkami Stowarzyszenia są reprezentowane w organach 
Stowarzyszenia przez przedstawicieli (osoby fizyczne), wskazanych zgodnie z zasadami 
reprezentacji danej osoby prawnej. 

7. Zmiana przedstawicieli członka powinna byd niezwłocznie zgłoszona Zarządowi 
Stowarzyszenia. 

 
 

Rozdział 4 
Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia 

 
§ 9 

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo: 
1) brad udział w zebraniach, naradach i wydarzeniach oraz korzystad ze wszystkich dóbr 

Stowarzyszenia oraz świadczeo na zasadach określonych odrębnymi regulaminami 
Stowarzyszenia, 

2) uczestniczyd w wyborach do władz Stowarzyszenia, przy czym członkowie będący 
osobami prawnymi mogą wskazywad osoby fizyczne, które mogą byd wybierane w skład 
władz, 

3) zabierad głos we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, zgłaszad wnioski i postulaty              
oraz brad udział w głosowaniu. 

2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek: 
1) przestrzegania statutu, uchwał władz Stowarzyszenia oraz innych postanowieo 

wynikających z zawartych przez Stowarzyszenie porozumieo i układów, 
2) opłacad regularnie składki członkowskie oraz zadeklarowane świadczenia, 
3) uczestniczyd w realizacji celów Stowarzyszenia oraz propagowad jego program. 

3. Członkowie wspierający i honorowi mogą zabierad głos o charakterze doradczym dla 
statutowych władz Stowarzyszenia. 

4. Członkowie wspierający mają obowiązek: 
1) przestrzegania statutu, uchwał władz Stowarzyszenia oraz innych postanowieo    

wynikających z zawartych przez Stowarzyszenie porozumieo i układów, 
2) realizowad świadczenia zgodnie ze złożoną deklaracją członkowską i podjętą w tej 

sprawie uchwałą Zarządu Stowarzyszenia, 
3) wspierad realizację celów Stowarzyszenia oraz propagowad jego program. 

5. Członkowie honorowi posiadają takie same obowiązki jak członkowie zwyczajni, z wyjątkiem 
obowiązku spełniania świadczeo materialnych. 

 
§ 10 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 
1) rozwiązania stowarzyszenia, 
2) utraty osobowości prawnej, 
3) śmierci członka honorowego, będącego osobą fizyczną, utraty przez niego zdolności do 

czynności prawnych oraz utraty praw publicznych, 
4) likwidacji członka honorowego, będącego osobą prawną, 
5) wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek pozbawienia praw publicznych prawomocnym 

wyrokiem sądu powszechnego, 
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6) wykluczenia ze Stowarzyszenia, w przypadku naruszenia zasad statutowych, 
nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na szkodę Stowarzyszenia, 

7) pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, a w przypadku osób prawnych 
będących członkami – uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej. 

2. Od uchwał Zarządu w wyżej wymienionych sprawach członek Stowarzyszenia może                      
się odwoład do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty ich otrzymania za 
pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia. 

3. Wykonanie uchwał Zarządu podlega zawieszeniu do czasu rozpatrzenia odwołania. 
4. Odwołanie podlega rozpatrzeniu przez Walne Zebranie Członków w terminie do 30 dni                 

od daty jego doręczenia. 
5. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia. 

 

 
Rozdział 5 

Władze Stowarzyszenia 
 

§ 11 
1. Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków, 
2) Zarząd, 
3) Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja władz trwa cztery lata.  
3. Jeżeli przepisy niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Władze Stowarzyszenia dokonują 

rozstrzygnięd w drodze uchwał podejmowanych w głosowaniu jawnym zwykłą większością 
głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

 
§ 12 

1. Najwyższą władzę Stowarzyszenia stanowi Walne Zebranie Członków, w składzie 
ustanowionych przedstawicieli każdej osoby prawnej, będącej członkiem zwyczajnym.                 
W sprawach, w których niniejszy Statut nie określa właściwości Władz Stowarzyszenia, 
podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania Członków. 

2. Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo – z zastrzeżeniem treści ust. 3 – do 
reprezentacji składającej się z jednego przedstawiciela.  

3. Województwo Kujawsko-Pomorskie jest reprezentowane przez trzech przedstawicieli 
wybranych przez Zarząd Województwa. 

4. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, 
2) z głosem doradczym – członkowie honorowi i wspierający. 

5. Walne Zebranie Członków może byd zwyczajne lub nadzwyczajne. 
6. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu,                      

nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym. 
7. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim: 

1) w pierwszym terminie co najmniej połowa uprawnionych do głosowania członków 
Stowarzyszenia. 

2) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 1 godzinę później niż pierwszy 
termin, bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania. 

8. Uchwały są obowiązujące, jeśli uzyskały poparcie większością głosów członków 
uprawnionych do głosowania. 

9. Posiedzenie Walnego Zebrania Członków zwoływane jest w drodze rozesłania zawiadomieo 
w jednej z następujących form: listami poleconymi, środkami komunikacji elektronicznej, 
telefonicznie lub w inny sposób adekwatny do okoliczności i gwarantujący dotarcie treści 
zawiadomienia do adresata z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. 
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10. Zawiadomienie o posiedzeniu Walnego Zebrania Członków powinno zawierad: oznaczenie 
daty, godziny i miejsca posiedzenia oraz porządek obrad wraz z materiałami związanymi  
z posiedzeniem. 

11. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Przewodniczący Zarządu: 
1) z własnej inicjatywy,  
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej. 
3) na umotywowane żądanie co najmniej 25% członków zwyczajnych. 

12. Zarząd zobowiązany jest zwoład Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków nie później niż             
w ciągu 30 dni od daty złożenia odpowiedniego wniosku Zarządowi. W przypadku 
niezwołania Walnego Zebrania w terminie - Zebranie zwołuje Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej. 

 
§ 13 

1. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 
1) uchwalanie statutu Stowarzyszenia oraz zmian statutu, 
2) uchwalanie kierunków i programu działalności Stowarzyszenia, 
3) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia, zatwierdzanie i opiniowanie wyników gospodarki 

finansowej Stowarzyszenia, 
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdao władz Stowarzyszenia, 
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdao z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
6) wybór i odwołanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, 
7) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia             

lub jego władze, 
8) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku nieruchomego 

lub ruchomego, zaciąganiu pożyczek oraz emitowaniu obligacji. Kompetencje te                
do wysokości określonej przez Walne Zebranie Członków mogą byd przekazane 
Zarządowi,  

9) podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i 
międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia               
do tych organizacji, 

10) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd Stowarzyszenia lub Komisję Rewizyjną 
w odniesieniu do osób pełniących funkcję we władzach Stowarzyszenia,  

11) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia                 
jego majątku, 

12) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady. 
 

§ 14 
1. Zarząd Stowarzyszenia będący najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi 

Zebraniami Członków kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoją pracę               
i działania odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków. 

2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 osób, w tym Przewodniczącego Zarządu i 2 
Wiceprzewodniczących Zarządu, przy czym Przewodniczącym Zarządu jest przedstawiciel 
samorządu województwa. 

3. Wybory wszystkich Członków Zarządu odbywają się w drodze jawnego głosowania spośród 
nieograniczonej liczby kandydatów wyrażających zgodę na kandydowanie.  

4. Członkowie Zarządu wybierają ze swojego grona dwóch Wiceprzewodniczących. 
5. Zarząd może dokonad podziału czynności pomiędzy swoich członków w sprawach 

niewymagających kolektywnego działania. 
6. Posiedzenie Zarządu zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu lub przez 

upoważnionego przez Przewodniczącego Członka Zarządu. 
7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 
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8. O posiedzeniu Zarządu powiadamia się jego członków najpóźniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem posiedzenia. 

9. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeo woli we wszystkich 
sprawach majątkowych upoważniony jest Przewodniczący Zarządu lub osoba upoważniona 
przez Przewodniczącego Zarządu. 

10. Bez odbycia posiedzenia Zarządu mogą byd powzięte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie 
wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma byd powzięte, albo na głosowanie 
pisemne. 

11. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia na skutek rezygnacji, 
odwołania z funkcji lub śmierci członka Zarządu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
dokonuje wyboru nowego Członka Zarządu w drodze podjęcia uchwały zwykłą większością 
głosów w obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania, w terminie 30 
dni od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego koniecznośd podjęcia uchwały o uzupełnieniu 
składu Zarządu. 

12. Przepis ustępu poprzedzającego stosuje się odpowiednio w przypadku konieczności 
uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. 

 
§ 15 

1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy: 
1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków oraz składanie sprawozdao                    

ze swojej działalności, 
2) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 
3) określanie szczegółowych kierunków rozwoju Stowarzyszenia, 
4) działanie w imieniu Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz, 
5) podejmowanie decyzji odnośnie przyjmowania nowych członków zwyczajnych                        

i wspierających Stowarzyszenia, 
6) wnioskowanie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia o nadanie tytułu członka 

honorowego Stowarzyszenia,  
7) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia lub wykluczenia członka zwyczajnego                 

lub wspierającego Stowarzyszenia, 
8) przygotowanie projektów budżetu i program działalności w dany rok, 
9) składanie Walnemu Zebraniu Członków propozycji wysokości oraz terminu opłacania 

składek członkowskich, 
10) nabywanie i zbywanie nieruchomości i ruchomości, w tym wyposażenia i materiałów 

niezbędnych do funkcjonowania biur, przyjmowanie zapisów i darowizn na zasadach 
określonych uchwałami Walnego Zebrania Członków, 

11) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz udzielanie pełnomocnictw do zaciągania 
zobowiązao w imieniu Stowarzyszenia na zasadach określonych Statutem lub 
uchwałami Walnego Zebrania Członków, 

12) zatrudnianie pracowników do wykonywania określonych zadao. 
 

§ 16 
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Składa się z 3 członków, którzy 

na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę 
przewodniczącego oraz sekretarza. 

2. Do zadao Komisji Rewizyjnej należy: 
1) zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w trybie             

lub w terminie przewidzianym w statucie, 
2) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, 
3) prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu, celem omówienia uwag, wniosków                       

i zaleceo wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Posiedzenie Zarządu                  
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w takim przypadku winno się odbyd nie później aniżeli w terminie 14 dni od daty 
złożenia żądania, 

4) składanie sprawozdao na Walnym Zebraniu Członków z własnej działalności oraz 
wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. 

3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia 
pisemnych lub ustnych wyjaśnieo dotyczących kontrolowanych spraw. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnid innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. 
5. Komisja działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego                  

przez Walne Zebranie Członków. 
 

 
§ 17 

1. Obsługę administracyjno-biurową Stowarzyszenia prowadzi Biuro Stowarzyszenia. 
2. Zasady korzystania przez Biuro Stowarzyszenia z pomieszczeo i wyposażenia Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego określi umowa.  
3. Szczegółowe zasady i tryb działania Biura określi Zarząd w Regulaminie Biura Stowarzyszenia  
 
 

Rozdział 6 
Majątek i fundusze Stowarzyszenia 

 
§ 18 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z wpłat składek członkowskich wnoszonych                             
przez Członków zwyczajnych oraz Członków wspierających w ramach zadeklarowanych przez 
nich świadczeo , darowizn, dotacji (sponsoring) osób fizycznych i prawnych, zapisów oraz 
dochodów osiąganych z tego majątku, a także wpływów z działalności statutowej.  

2. Środki pieniężne, stanowiące majątek Stowarzyszenia, mogą byd przechowywane wyłącznie 
na rachunku bankowym Stowarzyszenia.  

3. Wysokośd składek członkowskich na dany rok kalendarzowy dla Członków zwyczajnych ustala 
Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, mając na względzie kryterium liczby 
mieszkaoców jednostki samorządu terytorialnego – Członka Stowarzyszenia, zakres 
zrealizowanych celów statutowych Stowarzyszenia w roku poprzedzającym oraz potrzebę 
zapewnienia niezbędnego zasobu finansowego przeznaczonego na ich realizację w roku 
bieżącym. 

 
  § 19 

1. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w ciągu 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia 
o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. 

2. Terminy wpłaty składek członkowskich zatwierdza Walne Zebranie Członków na wniosek 
Zarządu Stowarzyszenia. 
 

§ 20 
1. Działalnośd w zakresie pożytku publicznego może byd wykonywana odpłatnie lub 

nieodpłatnie, z tym zastrzeżeniem, że dochód z odpłatnej działalności służyd może wyłącznie 
realizacji zadao, dla których Stowarzyszenie zostało utworzone. 

2. Stowarzyszenie podejmuje nieodpłatną i odpłatną działalnośd pożytku publicznego,                      
co wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym 
określenie przychodów, kosztów i wyników. Przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się 
odpowiednio. 

3. Nieodpłatna działalnośd pożytku publicznego prowadzona jest w zakresie: działalności 
usługowej w zakresie informacji (63.9 PKD); pozaszkolnych form edukacji (85.5 PKD). 
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4. Odpłatna działalnośd pożytku publicznego prowadzona jest w zakresie:  działalności 

usługowej w zakresie informacji (63.9 PKD); pozaszkolnych form edukacji (85.5 PKD). 

 
 
 
 

Rozdział 7 
Postanowienia końcowe 

 
 

§ 21 
 Statut Stowarzyszenia może byd zmieniony uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą 
 większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania, w obecności co najmniej połowy 
 członków uprawnionych do głosowania. 

 
 

§ 22 
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków 

podjętej większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania przy obecności co najmniej 
połowy członków uprawnionych do głosowania. 

2. Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną, która zgodnie z ustalonymi               
przez Walne Zebranie Członków warunkami, przeprowadzi likwidację. 

3. Walne Zebranie Członków jednocześnie z uchwałami określonymi w ust. 1 i 2 podejmuje 
decyzję o przekazaniu pozostałego po likwidacji majątku na cele społeczne. 

 
§ 23 

W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 
kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. 2001 Nr 79, poz. 855,            
z późniejszymi zmianami). 
 

§ 24 
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego 
postanowienia sądu rejestrowego. 
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