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STATUT 
Stowarzyszenie „Region IPSC Polska” 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
1. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Region IPSC Polska” zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość 

prawną, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79, poz. 
855 z 2001r. z późniejszymi zmianami), art. 7a ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. 
Nr.81 z 2001r poz.889 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu. 

2. Stowarzyszenie może używać nazwy w języku angielskim „Region IPSC Poland”. 
3. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony. 

 
§ 2 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizacji swych celów 
statutowych Stowarzyszenie może z zastrzeżeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz umów 
międzynarodowych prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków. 
3. Stowarzyszenie zrzesza osoby zainteresowane uprawianiem strzelectwa według zasad IPSC (International 

Practical Shooting Confederation dalej IPSC) z siedzibą w Kanadzie. 
4. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 
5. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 

§ 3 
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może 
zatrudniać pracowników. 

§ 4 
Stowarzyszenie używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

§ 5 
1. Stowarzyszenie stanowi tzw. Region IPSC Poland uznany przez Międzynarodową Federacji Strzelectwa 

Praktycznego (International Practical Shooting Confederation dalej IPSC) poprzez „Certyficate IPSC”. 
2. Stowarzyszenie desygnuje do pełnienia funkcji szefa IPSC w Polsce (w nomenklaturze IPSC „Regional 

Director”) każdego aktualnego Prezesa Zarządu Stowarzyszenia. 
 

Rozdział II 
Cele i sposoby działania 

 
§ 6 

1. Celem stowarzyszenia jest: 
a) popularyzacja strzelectwa według zasad IPSC na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
b) organizowanie i sprawowanie nadzoru nad uprawianiem strzelectwa według zasad określonych przez 

Międzynarodową Federację Strzelectwa Praktycznego (International Practical Shooting 
Confederation) z zachowaniem prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, 

c)  tworzenie krajowych struktur sędziowskich i szkoleniowych IPSC, 
d)  umożliwienie członkom Stowarzyszenia udziału w zawodach IPSC na obszarze Rzeczpospolitej 

Polskiej i poza granicami kraju zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, 
 

§ 7 
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

a) organizowanie oraz nadzór nad organizacją zawodów strzeleckich IPSC, 
b) organizowanie szkoleń i egzaminów strzeleckich IPSC, 
c) organizowanie szkoleń i egzaminów sędziowskich IPSC, 
d) wydawanie uprawnień korporacyjnych (wewnętrznych) w zakresie prowadzonej działalności 

statutowej oraz prowadzenie stosownych rejestrów, 
e)  tłumaczenie, publikacja i rozpowszechnianie przepisów IPSC w formie materialnej i elektronicznej, 
f) przynależność do krajowych i zagranicznych organizacji strzeleckich z zastrzeżeniem zachowania 

autonomii w zakresie zasad określonych przez IPSC, 
g) wyrażanie opinii w sprawach obowiązujących i planowanych regulacji prawnych dotyczących 

strzelectwa, 
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h)  pomoc członkom stowarzyszenia w ubieganiu się o indywidualne pozwolenia na broń palną do celów 
sportowych, 

i)  wszechstronne propagowanie zasad bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną, 
j) prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia poprzez aktywność sportową, 

rekreacyjną i towarzyską, 
k)  propagowanie idei trzeźwości poprzez organizację czasu wolnego, aktywizację społeczną i realizację 

programów profilaktycznych, 
 

Rozdział III 
Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 
§ 8 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 
2. Osoba prawna może być wyłącznie wspierającym członkiem Stowarzyszenia. 

 
§ 9 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
a) członków zwyczajnych, 
b) członków wspierających, 
c) członków honorowych, 

§ 10 
1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczpospolitej Polskiej akceptujący statut 

stowarzyszenia i będący jednocześnie członkiem zwyczajnym innej organizacji strzeleckiej posiadającej 
osobowość prawną. 

2. Małoletni mogą być członkami Stowarzyszenia na zasadach przewidzianych w art.3 ust. 2 i 3 ustawy Prawo 
o stowarzyszeniach. 

3. Członków zwyczajnych do Stowarzyszenia przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na wniosek 
osoby zainteresowanej złożony w formie pisemnej deklaracji wraz z załączonymi: 

a) zaświadczeniem o członkostwie w innej organizacji strzeleckiej posiadającej osobowość prawną, 
b) rekomendacją co najmniej jednego Członka Zwyczajnego, 
c) dowodem uiszczenia opłaty wpisowej, 
d) dowodem opłacenia rocznej składki członkowskiej, 
e) dwoma zdjęciami „legitymacyjnymi”, 

4. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może być polska lub zagraniczna osoba fizyczna albo prawna 
zainteresowana wspieraniem działalności Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc 
finansową, organizacyjną lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego 
upoważnionego przedstawiciela. 

5. Status Członka Wspierającego nadaje uchwałą Zarząd Stowarzyszenia w oparciu o pisemną deklarację 
osoby fizycznej lub umowy z osobą prawną. 

6. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój 
Stowarzyszenia lub w inny, istotny sposób wniosła zasługi dla jego rozwoju. Tytuł Członka Honorowego 
nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. 
 

§ 11 
1. Członek zwyczajny ma prawo do: 

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, 
b) uczestniczenia w krajowych i zagranicznych zawodach IPSC, treningach, szkoleniach i innych 

formach realizacji działalności statutowej, 
c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia, 
d) otrzymywania potwierdzeń zgodności na swojej dokumentacji sportowej, 
e) korzystania ze świadczeń i pomocy prawnej Stowarzyszenia, 
f)  noszenia legitymacji członkowskiej oraz odznak organizacyjnych, 
g) uzyskiwania dyplomów, licencji oraz innych form potwierdzających nabycie uprawnień 

wewnętrznych Stowarzyszenia. 
h) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy 

członków lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia, 
 

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do: 
a) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, 
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b) utrzymywania członkostwa w innej organizacji strzeleckiej określonej w §10 ust.1 warunkującej 
przynależność do Stowarzyszenia, 

c) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 
d) terminowego opłacania składek oraz innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu, 
e) stałego utrzymywania kontaktu ze Stowarzyszeniem w formie elektronicznej a w szczególności do 

zadeklarowania adresu poczty internetowej dla celów korespondencji. Stowarzyszenie w bieżącej 
działalności kontaktuje się ze swoimi członkami za pomocą poczty elektronicznej oraz oficjalnej 
strony internetowej. Dwukrotne wysłanie wiadomości elektronicznej w odstępie 7-14 dni uważane 
będzie za korespondencję skutecznie doręczoną w drugim terminie wysłania, 

 
§ 12 

1. Członek wspierający i honorowy posiada wszystkie prawa określone w § 11 za wyjątkiem czynnego i 
biernego prawa wyborczego. 

2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym. 
3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz 

przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Władz Stowarzyszenia. 
4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich, obowiązani są do przestrzegania 

statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. 
 

§ 13 
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, 
b) skreślenia z listy członków zwyczajnych z powodu zalegania z opłatami składek członkowskich lub 

innych zobowiązań przez okres przekraczający 6 miesięcy, 
c) skreślenia z listy członków zwyczajnych z powodu braku członkostwa w innej organizacji strzeleckiej 

określonej w §10 ust.1 przez okres powyżej 3 miesięcy, 
d) wykluczenia ze Stowarzyszenia, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszania zasad statutowych, 

nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów a także pozbawienia członkostwa honorowego 
w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków, 

e) uchwały Zarządu wykluczającej członka wspierającego podjętej na skutek nie wywiązywania się z 
zadeklarowanych zobowiązań lub utraty osobowości prawnej. 

f) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej , 
 

2. W przypadkach określonych w § 13 ust.1 b, c i d (za wyjątkiem pozbawienia członkostwa honorowego) 
orzeka w drodze uchwały Zarząd, który zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, 
podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do najbliższego 
Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia tego zawiadomienia. 

3. Członek Zwyczajny może zostać zawieszony w prawach członka wynikających z § 11 na mocy Uchwały 
Zarządu podjętej na skutek nieopłacenia w terminie składek członkowskich. Zawieszenie może być 
orzeczone na okres 3 lub 6 miesięcy począwszy od daty podjęcia uchwały i nie umniejsza składki 
członkowskiej rocznej. 

4. Członek Zwyczajny może zostać zawieszony w prawach członka wynikających z § 11 na mocy Uchwały 
Zarządu na skutek utraty członkostwa w innej organizacji strzeleckiej określonej w § 10. Zawieszenie może 
zostać orzeczone na okres 3 miesięcy od daty otrzymania informacji o utracie powyższego członkostwa. 

5. W przypadkach określonych w § 13 ust. 3 i 4 Zarząd zawiadamia członka o zawieszeniu podając jego 
przyczynę, czas trwania oraz warunki zniesienia zawieszenia. 
 

Rozdział IV 
Struktura organizacyjna 

 
§ 14 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 
a) Walne Zebranie Członków, 
b) Zarząd,  
c) Komisja Rewizyjna, 

 
§ 15 

1.  Kadencja Prezesa Zarządu trwa cztery lata a jego wybór odbywa się w sposób bezpośredni przez Walne 
Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Wybór Prezesa Zarządu następuje 
spośród nieograniczonej liczby kandydatów. 
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2.  Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa cztery lata a ich wybór odbywa się na Walnym  
Zebraniu Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Wybór następuje spośród 
nieograniczonej liczby kandydatów. 

3.  Możliwość pełnienia funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia ogranicza się do dwóch, następujących po sobie 
kadencji. 

4.  Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 
głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. 

 
§ 16 

1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci Prezesa Zarządu w trakcie kadencji Zarząd zwołuje w 
ciągu miesiąca Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu dokonania wyboru nowego Prezesa. 
Kadencja tak wybranego Prezesa trwa do końca kadencji pozostałych władz Stowarzyszenia. 

2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu (innego niż Prezes Zarządu) lub członka 
Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy, odpowiednio, Zarządu lub Komisji 
Rewizyjnej będzie uzupełniony spośród członków zwyczajnych w drodze kooptacji – uchwałą wszystkich 
pozostałych członków, odpowiednio, Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. Liczba dokooptowanych w ten 
sposób członków władz nie może przekroczyć 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru przez Walne 
Zebranie Członków. 

3. Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od ustąpienia, wykluczenia lub śmierci Członka Zarządu (innego niż 
Prezes Zarządu) lub członka Komisji Rewizyjnej nie dojdzie do dokooptowania członka, odpowiednio, 
Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, stosownie do § 16 ust.2 Statutu – uprawnienie do powołania, odpowiednio, 
Członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, przysługuje wyłącznie Walnemu Zebraniu Członków. 

 
Walne Zebranie Członków 

 
§ 17 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni uprawnieni do głosowania, 
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście, 

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków pocztą elektroniczną co najmniej na 
czternaście dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. 

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków z zastrzeżeniem § 29 zapadają zwykłą większością głosów przy 
obecności: 

a) w pierwszym terminie – co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, 
b) w drugim terminie – bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania, 

5. W przypadku stwierdzenia braku kworum w pierwszym terminie, drugi termin następuje w 30 minut 
później. 

§ 18 
1. Walne Zebranie członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo-wyborcze co cztery lata. 
3. Walne Zebranie Członków obraduje według wcześniej uchwalonego przez siebie Regulaminu Obrad. 
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz i 

członkowie, powołani zgodnie z Regulaminem Obrad. 
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach. 
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 

a) z własnej inicjatywy, 
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 
c) na żądanie co najmniej połowy członków zwyczajnych, 

7. W przypadkach określonych w § 18 ust. 6 b i c Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być 
zwołane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia odpowiedniego wniosku Zarządowi. 

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. 
 

§ 19 
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

a) określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia, 
b) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej, 
c) uchwalanie Statutu i jego zmian, 
d) uchwalanie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków, 
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e) zatwierdzanie regulaminów władz Stowarzyszenia, 
f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 
g) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze, 
h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 
i) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego, 
j) podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Członków a nie 

zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia, 
k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 

 
Zarząd 

 
§ 20 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie ze Statutem oraz uchwałami Walnego 
Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem 
Członków. 

2. Zarząd składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków, z zastrzeżeniem §16 
Statutu.  

3. Prezes Zarządu Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz a także 
może zaciągać zobowiązania finansowe do wysokości 5000 zł. Prezesa Zarządu pełniącego funkcję Szefa 
Regionu IPSC Polska (w nomenklaturze IPSC- Regional Director IPSC Poland) powołuje i odwołuje Walne 
Zebranie Członków w głosowaniu bezpośrednim. 

4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach wybierając spośród siebie: V-ce Prezesa, 
Skarbnika, Sekretarza i Członka Zarządu. 

5. Zasady działania Zarządu określa Regulamin Zarządu zatwierdzany przez Walne Zebranie Członków. 
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz w roku. 

 
§ 21 

1. Do zakresu działania Zarządu należy: 
a) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków, 
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
c) określanie szczegółowych kierunków działania, 
d) ustalanie budżetu i preliminarzy, 
e) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, a także ulg i  zwolnień od tych 

składek lub świadczeń, 
f) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 
g) powoływanie komisji, sekcji, zespołów oraz określanie ich zadań i zatwierdzanie regulaminów, 
h) podejmowanie uchwał w przedmiocie nadawania i cofania uprawnień wewnętrznych ze szczególnym 

uwzględnieniem licencji sędziowskich IPSC oraz licencji strzeleckich IPSC w oparciu o zatwierdzony 
przez siebie regulamin, 

i) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, 
j) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 
k) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich - dotyczy członków zwyczajnych i wspierających, 
l) nadawanie i cofanie statusu członka wspierającego oraz określanie zasad współpracy, 
m) prowadzenie dokumentacji członkowskiej, 
n) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienia godności członka honorowego Stowarzyszenia, 
o) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków, 
p) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji na zasadach statutowych, 
 

Komisja Rewizyjna 
 

§ 22 
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: 

przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza. 
 

§ 23 
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia minimum jeden raz w roku, 
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli, 
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c) prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia 
ciężkiego naruszenia przez Zarząd jego statutowych obowiązków a także prawo żądania zwołania 
zebrania Zarządu, 

d) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia 
absolutorium władzom Stowarzyszenia, 

e) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków, 
 

§ 24 
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. 
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków. 

 
§ 25 

W przypadkach określonych w § 23 ust.1c Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno zostać zwołane w 
terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie Zarządu nie później niż w terminie 14 
dni od daty zgłoszenia żądania. 
 

Rozdział V 
Majątek i fundusze 

 
§ 26 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 
 

§ 27 
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 

a) opłaty wpisowe i składki członkowskie, 
b) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu 

Stowarzyszenia, 
c) dotacje, 
d) darowizny, zapisy i spadki, 
e) wpływy z działalności statutowej, 

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

§ 28 
1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych 

stowarzyszenia do kwoty 5.000 (sł. pięć tysięcy) zł wystarczający jest podpis Prezesa a powyżej tej kwoty 
podpisy dwóch osób: Prezesa i Skarbnika. 

2. Dla ważności innych, pism i dokumentów wystarczający jest podpis Prezesa. 
 

Rozdział VI 
Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, rozwiązanie Stowarzyszenia 

 
§ 29 

1. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa Zarządu lub podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez 
Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów , przy obecności co najmniej 
połowy członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania. 

2. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa Zarządu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem 
Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad 
Walnego Zebrania. 

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób 
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 

4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają 
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. (D. U. Nr 79, poz. 855 z 2001r. – z późniejszymi 
zmianami). 
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