STATUT STOWARZYSZENIA „SEMPER AVANTI”
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1.
Stowarzyszenie o nazwie SemperAvanti zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym,
samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób aktywnych i chętnych do podejmowania działań na
rzecz budowy społeczeństwa otwartego, interesujących się problematyką z zakresu stosunków i
edukacji międzykulturowej, politologii, socjologii, kultury i postaw obywatelskich, wrażliwych
na społeczne problemy.
Art. 2.
Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego Statutu oraz przepisów prawa obowiązujących
w Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 3.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
Art. 4.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław.
Art. 5.
Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
Art. 6.
Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego, która jest wyłączną działalnością
statutową organizacji i jest działalnością społecznie użyteczną, prowadzoną przez Stowarzyszenie
w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).
Art. 7.
Celami Stowarzyszenia jest sfera zadań publicznych uznana za działalność pożytku publicznego,
obejmująca:
I. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej, kulturowej - w tym m.in.:
1) Rozwijanie świadomości regionalnej, narodowej i europejskiej.
2) Kształtowanie wizerunku Polski i Dolnego Śląska.

3) Rozwijanie zainteresowania aktualną rzeczywistością społeczną i polityczną, celem ułatwienia
zainteresowanym uczestniczenia w aktywnym i efektywnym życiu publicznym regionu, kraju,
Europy i świata.
4) Promowanie kultury regionalnej i polskiej.
5) Rozwijanie tożsamości lokalnych.
6) Działania na rzecz mniejszości i integracji społecznej.
II. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – w tym m.in.:
Propagowanie wzorców europejskiej demokracji lokalnej.
III. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości – m.in.:
rozwijanie świadomości ekonomicznej i popieranie przedsiębiorczości.
IV. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
V. Naukę, edukację, oświatę i wychowanie– w tym m.in.:
1. Edukację międzykulturową.
2. Inicjowanie wszelkich form aktywności młodzieży.
3. Rozwój osobisty i zawodowy Członków Stowarzyszenia.
VI. Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji – w tym m.in.:
1. Inicjowanie i wspieranie inicjatyw kulturalnych.
VII. Ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego – w tym m.in.:
1. Wspieranie działań związanych z ochroną środowiska naturalnego.
VIII. Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działania wspomagające rozwój demokracji
IX. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami – w tym m.in.:
1. Tworzenie płaszczyzn dla poznania i porozumienia narodów Wschodu i Zachodu Europy.
2. Dążenie do likwidacji barier utrudniających kontakty i porozumienie pomiędzy narodami
Europy.
X. Promocję i organizację wolontariatu
XI. Propagowanie aktywności ruchowej i zdrowego trybu życia

XII. Propagowanie i rozwój alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów i konfliktów. W
szczególności negocjacji i mediacji.
Art. 8.
Do osiągnięcia powyższych celów Stowarzyszenie dąży przez:
a. organizowanie szkoleń, seminariów, imprez publicznych, konferencji, spotkań oraz
warsztatów;
b. nawiązywanie kontaktów, współpracę i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami w kraju
i za granicą;
c. nawiązywanie kontaktów i współpracę z autorytetami życia kulturalnego, politycznego i
społecznego, władzami samorządowymi i państwowymi, partiami politycznymi, organizacjami i
instytucjami międzynarodowymi oraz kołami biznesu i przedsiębiorcami;
d. prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej;
e. organizowanie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji Członków w dziedzinach i kierunkach
ich zainteresowań;
f. pozyskiwanie środków finansowych na cele statutowe Stowarzyszenia;
g. podejmowanie inicjatyw gospodarczych, z których zysk przeznaczany jest na cele statutowe
Stowarzyszenia;
h. integrację Członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską;
i. prowadzenie działalności szkoleniowej;
j. działania edukacyjne w zakresie profilaktyki konfliktów w tym propagowanie i rozwijanie
wiedzy dotyczącej alternatywnych metod rozwiązywania sporów;
k. kształcenie i rozwój mediatorów oraz osób pracujących z konfliktem;
l. prowadzenie mediacji w sprawach kierowanych przez właściwe organy, uregulowanych
odpowiednimi przepisami prawa oraz mediacji umownych;
m. jak również inne formy działalności.

Art. 9.
Realizując cele statutowe Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy Członków. Dopuszcza
się jednak możliwość zatrudnienia przez Stowarzyszenie jego Członków, w tym członków jego
władz do realizacji konkretnych zadań (na podstawie postanowienia Sądu Apelacyjnego w
Warszawie z 7 kwietnia 1992 r. I ACr 130/92). Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do
prowadzenia swych spraw.
Art. 10.
Statutowa działalność Stowarzyszenia SemperAvanti w części obejmującej działalność pożytku
publicznego, nie jest, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), działalnością
gospodarczą w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej – za wyjątkiem
działalności w rozmiarach służących realizacji celów statutowych - i jest prowadzona jako
działalność nieodpłatna / odpłatna zgodnie z definicjami ujętymi w art. 11 i art. 12 niniejszego
Statutu.
Art. 11.
Działalność nieodpłatną pożytku publicznego Stowarzyszenia stanowi:
Według definicji zawartej w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) działalnością nieodpłatną pożytku
publicznego jest świadczenie usług, za które Stowarzyszenie nie pobiera opłaty. Usługi należy
rozumieć – według komentarza do ustawy – szeroko obejmując nimi także udzielanie wsparcia
finansowego podmiotom należącym do kategorii określonych w Statucie, a nawet udzielanie
pomocy takim podmiotom po uprzednim wytworzeniu odpowiednich przedmiotów przez
Stowarzyszenie albo ich nabyciu.
Działania mające na celu poprawę sytuacji pewnych grup społecznych, działania na rzecz
młodzieży, podnoszenie świadomości europejskiej.
Art. 12.
Działalność odpłatną pożytku publicznego Stowarzyszenia stanowi:
Według definicji zawartej w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) działalnością odpłatną pożytku publicznego
jest działalność w zakresie zadań należących do sfery zadań publicznych w ramach
realizowanych przez Stowarzyszenie celów statutowych, za które Stowarzyszenie pobiera
wynagrodzenie.

Działania mające na celu poprawę sytuacji pewnych grup społecznych, działania na rzecz
młodzieży, podnoszenie świadomości europejskiej.
Art. 13.
Cały dochód Stowarzyszenia z działalności (odpłatnej) pożytku publicznego służy wyłącznie
realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych.
Art. 14.
Statutem tym zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie
organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Art. 15.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i federacji.

Art. 16.
Stowarzyszenie może powołać fundacje jako fundator.

Rozdział II
CZŁONKOSTWO
Art. 17.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.
Art. 18.
Członkami zwyczajnymi i honorowymi mogą być osoby fizyczne z chwilą ukończenia 16 roku
życia, które akceptują zadania i cele działania Stowarzyszenia i gotowe są brać udział w ich
realizacji.
Art. 19.
Członkami zwyczajnymi, honorowymi i wspierającymi Stowarzyszenia mogą być również
cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiejusunięto.
Art. 20.
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne, które akceptują zadania i cele
działania Stowarzyszenia.
Art. 21.
Członkostwo zwyczajne opiera się na zasadzie dobrowolności i równości wszystkich Członków.
Art. 22.
Nabycie członkostwa następuje na podstawie uchwały Zarządu, po złożeniu deklaracji
członkowskiej oraz innych wymogów przewidzianych niniejszym Statutem.
Art. 23.
Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, których działalność charakteryzują
szczególne zasługi dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
Art. 21.
Członkowie honorowi Stowarzyszenia na zaproszenie co najmniej dwóch członków danego
organu Stowarzyszenia mają prawo brać udział w jego obradach z głosem doradczym.
Zobowiązani są również przestrzegać postanowień Statutu.
Art. 25.
Członek zwyczajny ma prawo:
a. inicjować nowe projekty oraz inne działania służące realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia;

b. wybierać i być wybieranym do organów Stowarzyszenia;
c. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia;
d. brać udział w pracach Stowarzyszenia oraz korzystać z ich efektów;
e. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenie w swojej działalności;
f. posługiwać się wizytówkami oraz symbolami graficznymi Stowarzyszenia w celach
statutowych;
g. korzystać z urządzeń i innych dóbr Stowarzyszenia w celach statutowych.
Art. 26.
Członek honorowy ma prawo:
a. inicjować nowe projekty oraz inne działania służące realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia;
b. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia;
c. brać udział w pracach Stowarzyszenia oraz korzystać z ich efektów;
d. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenie w swojej działalności;
e. korzystać z urządzeń i innych dóbr Stowarzyszenia w celach statutowych.
Art. 27.
Członek zwyczajny ma obowiązek:
a. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia;
b. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia;
c. przestrzegać postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz podjętych uchwał;
d. dbać o interesy i dobre imię Stowarzyszenia;
e. uiszczać regularnie składki związane z działalnością statutową Stowarzyszenia
f. sprawować pieczę nad majątkiem Stowarzyszenia.

Art. 28.
Członek honorowy ma obowiązek:
a. popierać cele Stowarzyszenia oraz pomagać w ich realizacji;
b. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia;
c. przestrzegać postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz podjętych uchwał;
d. dbać o interesy i dobre imię Stowarzyszenia.
Art. 29.
Osoby prawne mogą zostać Członkami wspierającymi wskutek zaproszenia członka Zarządu, po
złożeniu oświadczenia woli i po zaakceptowaniu przez Zarząd stosowną uchwałą.
Art. 30.
Członek wspierający ma prawo::
a. brać udział w pracach Stowarzyszenia oraz korzystać z ich efektów;
b. przekazywać na rzecz Stowarzyszenia i jego statutowej działalności dobra materialne i
niematerialne;
c. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenie w swojej działalności;
d. na zaproszenie Zarządu brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zgromadzenia
Ogólnego oraz Zarządu.
Art. 31.
Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa z chwilą:
a. likwidacji Stowarzyszenia;
b. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie;
c. pozbawienia członkostwa.
Art. 32.
Pozbawienie członkostwa może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu, gdy Członek:
a. rażąco naruszył postanowienia Statutu;

b. działa na szkodę Stowarzyszenia;
c. nie bierze udziału w żadnej z form pracy Stowarzyszenia przez co najmniej rok;
d. nie uiścił ustalonej składki członkowskiej przez trzy kolejne okresy płatności;
e. utracił prawa publiczne w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.
Art. 33.
Od uchwały Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet Członków Stowarzyszenia lub
pozbawiającej członkostwa służy odwołanie do Zgromadzenia Ogólnego w terminie 21 dni od
dnia powiadomienia o treści uchwały. Zgromadzenie Ogólne rozpatruje odwołanie na
najbliższym posiedzeniu.
Art. 34.
Tytuł Prezesa Honorowego może zostać nadany ustępującemu prezesowi. Tytuł Prezesa
Honorowego jednogłośnie przyznaje Zgromadzenie Ogólne. Odebrać tytuł może Zgromadzenie
Ogólne przy przynajmniej 2/3 głosów. Prezes Honorowy może być Członkiem zwyczajnym lub
Członkiem honorowym Stowarzyszenia. Tytuł Prezesa Honorowego zobowiązuje do godnego
reprezentowanie Stowarzyszenia.
Art. 35.
Statut ten wprowadza zakaz uprzywilejowywania w stosunkach cywilno-prawnych Członków
Stowarzyszenia, chyba że wynika to bezpośrednio ze statutowego celu organizacji.

Rozdział III
ORGANIZACJA I WŁADZE
Art. 36.
Władzami są:
a. Zgromadzenie Ogólne;
b. Zarząd;
c. Komisja Rewizyjna.

Art. 37.
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.
Art. 38.
Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu

Stowarzyszenia nie mogą być skazani

prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
Art. 39.
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności,
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim
terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje, jeśli dalsze postępowania
Statutu nie stanowią inaczej. Podczas obrad wszystkich ciał Stowarzyszenia warunkiem ważności
głosu jest fizyczna obecność podczas glosowania.
Art. 40.
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zgromadzenie Ogólne składające się ze wszystkich
Członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy:
a. określenie kierunków działalności Stowarzyszenia;
b. rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej i podejmowanie w
związku z tym uchwał;
c. uchwalenie Statutu i dokonywanie zmian Statutu;
d. ocena działalności Stowarzyszenia;
e. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
f. udzielanie wotum zaufania Zarządowi;
g. powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej;
h. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
i. ustalenie wysokości składki członkowskiej i wpisowego;
j. rozpatrywanie wniosków przestawionych przez Członków i podejmowanie uchwał w sprawach
będących przedmiotem obrad;
k. rozpatrywanie skarg Członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu;
l. decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
g. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia;

3. Obrady Zgromadzenia Ogólnego mogą mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny:
a. zwyczajne Zgromadzenie Ogólne zwoływane jest przez Zarząd nie rzadziej niż raz w ciągu
roku;
b. nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne zwoływane jest w razie ważnej potrzeby przez Zarząd na
wniosek:
- Zarządu;
- Komisji Rewizyjnej;
- połowy Członków zwyczajnych.
4. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego zapadają zwykłą większością głosów.
5. O terminie zwołania Zgromadzenia Ogólnego Zarząd zawiadamia Członków na piśmie lub
drogą elektroniczną najmniej na 30 dni przed datą obrad.
6.Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne winno odbyć się w ciągu 60 dni od daty złożenia
wniosku o jego zwołaniu.
7. W Zgromadzeniu Ogólnym mogą uczestniczyć Członkowie zwyczajni, honorowi, wspierający
i inni goście.
8. Zmiany w Statucie dokonywane są przez Zgromadzenie Ogólne większością przynajmniej 2/3
głosów przy obecności przynajmniej 1/2 członków zwyczajnych.
Art. 41.
1. Zarząd Stowarzyszenia liczy 5 do 7 osób.
2. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Dyrektora Finansowego oraz
do dwóch Członków Zarządu; powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Ogólne
spośród Członków Stowarzyszenia.
3. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Zgromadzenie Ogólne większością
co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków zwyczajnych..
4. Do Zarządu Stowarzyszenia należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone w statucie do kompetencji
Zgromadzenia Ogólnego, a w szczególności:
a. kierowanie działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentowanie go na zewnątrz;
b. realizowanie programów działania oraz uchwał Zgromadzenia Ogólnego;

c. sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;
d. sporządzanie bilansu finansowego;
e. zwoływanie Zgromadzenia Ogólnego;
f. podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet nowych Członków lub pozbawienie członkostwa w
Stowarzyszeniu;
g. odrzucanie projektów Członków Stowarzyszenia jeśli nie są zgodne z celami statutowymi
Stowarzyszenia lub z innych uzasadnionych powodów;
h. podejmowanie uchwały o ustanowieniu fundacji;
i. delegowanie przedstawicieli do reprezentowania Stowarzyszenia w powołanych fundacjach.
5. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności
przynajmniej połowy członków. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.
6. Oświadczenia i zobowiązania o charakterze majątkowym w imieniu Stowarzyszenia podpisują
łącznie dwaj członkowie Zarządu w tym Prezes lub Wiceprezes.
7. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na 3 miesiące.
8. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes.
Art. 42.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia, a w
szczególności działalność finansową i gospodarczą, badając jej celowość i legalność.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, Członków Stowarzyszenia, wybranych przez
Zgromadzenie Ogólne. Komisja wyłania ze swego grona Przewodniczącego i jego Zastępcę.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są zwoływane przez jej Przewodniczącego nie rzadziej niż
dwa razy w roku.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach
Zarządu.
5. Komisja Rewizyjna z przeprowadzonych czynności kontrolnych składa sprawozdanie przed
Zgromadzeniem Ogólnym formułując wniosek o udzielenie Zarządowi absolatorium.
6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów przy obecności co najmniej dwóch
członków Komisji. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w
przypadku jego nieobecności głos Zastępcy.

Art. 43.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie podlegają Zarządowi Stowarzyszenia w zakresie
wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru oraz nie są członkami Zarządu Stowarzyszenia, ani
nie pozostają z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa lub podległości
z tytułu zatrudnienia lub podległości z tytułu zatrudnienia.
Art. 44.
Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
Art. 45.
W razie, gdy liczba członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej zmniejszyła się poniżej liczby
określonej w statucie, na wniosek Zarządu zwoływane jest Zgromadzenie Ogólne o charakterze
nadzwyczajnym, które na wniosek pozostałych członków organu, dokonują kooptacji
brakujących członków w wyborach uzupełniających, głosując zwykłą większością głosów.

Rozdział IV
FINANSE I MAJĄTEK
Art. 46.
Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, rzeczy ruchome, prawa majątkowe i
autorskie.
Art. 47.
Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie oraz wpisowe;
b. dochody z własnej działalności;
c. dochody z majątku Stowarzyszenia;
d. darowizny, spadki, zapisy osób fizycznych i prawnych;
e. dotacje i subwencje;
f. efekty pracy umysłowej i twórczej Członków Stowarzyszenia.

Rozdział V
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
Art.48.
Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Zgromadzenie Ogólne większością 4/5
głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby Członków.
Art. 49.
Stowarzyszenie traci status organizacji pożytku publicznego z chwila wykreślenia, z urzędu lub
na wniosek, z Krajowego Rejestru Sadowego informacji o nie spełnianiu wymogów określonych
w art. 20 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873).
Art.50.
Uchwała o rozwiązaniu określa sposób likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek
Stowarzyszenia.
Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Art. 51.
Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci, symbolu, barw zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami.
Art. 52.
Spory majątkowe, których stroną jest Stowarzyszenie rozpatruje właściwy sąd.
Art.53
Do spraw nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie uchwały Zarządu.

