
 
STATUT  

Stowarzyszenia Music Everywhere 
 
 

z dnia 26.11.2013 

 
Rozdział I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1  

Stowarzyszenie Music Everywhere działa na podstawie przepisów ustawy prawo  

o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (dz. u. z 2001r. nr 79, poz. 855 z późn. zm.), 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

(dz. u. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu, zwanego dalej Statutem, i z tego 

tytułu posiada osobowość prawną. 

 
§ 2  

Stowarzyszenie Music Everywhere, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, 
samorządnym i trwałym zrzeszeniem prowadzącym działalność na rzecz ogółu 
społeczności. 

 
§ 3  

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk. 

 

§ 4  
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji  
o podobnych celach działania. Decyzję o przystąpieniu do organizacji podejmuje Zarząd  

w formie uchwały. 

 
§ 5  

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego 
realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

 
§ 6  

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

 
Rozdział II  

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA 
 

§ 7 
Celem działania Stowarzyszenia jest: 
1) działalność pożytku publicznego ukierunkowana na wspieranie i integrowanie różnych 
środowisk o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym wokół kultury i sztuki,  
a w szczególności muzyki chóralnej i wokalnej, 
2) organizowanie, wspieranie i animowanie inicjatyw kulturalnych, artystycznych, 
edukacyjnych i społecznych, 
3) wspieranie działalności zespołów muzycznych i twórców kultury, w szczególności 
działających na terenie województwa pomorskiego, 
4) wspieranie i pomoc osobom i grupom społecznym zagrożonym wykluczeniem lub 
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 
5) popularyzacja i promocja idei tolerancji, równości i solidarności. 



 
§ 8 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1) popularyzację kultury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki chóralnej, 
2) przybliżanie społeczeństwu wspólnego dziedzictwa kulturowego, 
3) wspieranie rozwoju nowych form ekspresji muzycznej i artystycznej i łączenie ich  
z tradycyjnymi formami wyrazu, 
4) wspieranie działalności zespołów muzycznych i twórców kultury, 
5) inicjatywy i współpracę między instytucjami kulturalnymi, społecznymi oraz edukacyjnymi 
działającymi na rzecz kultury,  
6) organizowanie koncertów, warsztatów, szkoleń, festiwali, konferencji i innych wydarzeń 
artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych o zasięgu regionalnym, krajowym  
i międzynarodowym, 
7) tworzenie i promocję dzieł i inicjatyw wizualnych, muzycznych i innych, 
8) popularyzację i promocję twórczości polskich kompozytorów, 
9) działalność wydawniczą, 
10) działalność popularyzatorską i edukacyjną w dziedzinie muzyki, kultury i sztuki, 
11) działalność charytatywną, ze szczególnym uwzględnieniem zbiórek publicznych i innej 
działalności na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
12) twórcze działania na rzecz tolerancji, swobodnej wymiany myśli oraz szerzenia idei 
równości, 
13) działanie na rzecz integracji społeczeństwa lokalnego, kształtowania postaw obywatelskich 
i popularyzacji muzyki i sztuki w społeczeństwie, 
14) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwoju kontaktów i współpracy pomiędzy 
społeczeństwami poprzez promowanie polskich osiągnięć w zakresie muzyki i kultury. 

 
§ 9 

1. Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną 
działalność pożytku publicznego. 
2. Odpłatna działalność pożytku publicznego może być prowadzona jedynie w rozmiarach 
służących realizacji celów statutowych, a cały przychód z tej działalności musi być 
przeznaczony na działalność statutową. 

 

§ 10  
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszeniemoże:  

1) powoływać spółki i fundacje,  
2) zawierać umowy i porozumienia o współdziałaniu z innymi podmiotami,  
3) przystępować do organizacji realizujących podobne cele statutowe. 

 

§ 11  
1. Realizując cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków.  
2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw. 

 

Rozdział III  
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA 

 

§ 12  
Członkami Stowarzyszenia są:  

1) członkowie zwyczajni,  
2) członkowie wspierający,  
3) członkowie honorowi. 

 
 



 
§ 13 

 
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, jak 

również cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, który:  

1) uznaje cele Stowarzyszenia i popiera jego działania,  
2) zobowiąże się do wykonywania obowiązków członków Stowarzyszenia.  

2. Członkiem  wspierającym  może  być  osoba fizyczna  lub  prawna  wspierająca  
 
Stowarzyszenie merytorycznie, naukowo, organizacyjnie, finansowo lub rzeczowo. 

3. Godność członka honorowego może otrzymać osoba zasłużona w działaniach na rzecz 
Stowarzyszenia. 
 

§ 14 
 

1. Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia nadaje Zarząd w drodze uchwały, na wniosek 
zainteresowanego.  

2. Zarząd rozpatruje kandydaturę na najbliższym posiedzeniu od daty złożenia wniosku. 
 

3. Od decyzji Zarządu w przedmiocie odrzucenia kandydaturyprzysługuje, w terminie 14 dni, 

odwołanie do Walnego Zgromadzenia, które rozpatrzy sprawę na najbliższym posiedzeniu 

od daty złożenia odwołania. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. 
 

§ 15  
1. Skreślenie z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje w wyniku:  

1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,  
2) wykluczenia członka uchwałą Zarządu podjętą w wyniku:  
a) działalności sprzecznej ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia, 

 
b) nieusprawiedliwionego braku uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia, w szczególności 

zaniedbywania obowiązków wspierania działalności amatorskich zespołów chóralnych,  
c) zalegania z opłatą składki członkowskiej,  
d) utraty praw publicznych orzeczonej prawomocnym orzeczeniem sądu,  
3) śmierci członka. 

 
2. Zarząd może podjąć uchwałę w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt. 2) lit. a), b) i c) po 

wcześniejszym pisemnym upomnieniu zainteresowanego. 
 

3. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia z listy członków przysługuje, w terminie 14 

dni, odwołanie do Walnego Zgromadzenia, które rozpatrzy sprawę na najbliższym 

posiedzeniu od daty złożenia odwołania. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. 
 

§ 16 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia,  
w szczególności:  

1) brać udział w szkoleniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,  
2) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,  
3) być informowanym o wszelkich decyzjach i innych działaniach Stowarzyszenia,  
4) występować z wnioskami i postulatamido władz Stowarzyszenia, we wszystkich sprawach 

dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,  
5) być odznaczanym i nagradzanym z tytułu zasług dla Stowarzyszenia,  
6) korzystać z mienia Stowarzyszenia w celach zgodnych ze Statutem. 

  
§ 17  

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:  
1) przestrzegać statutu Stowarzyszenia,  
2) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,  
3) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,  



4) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,  
5) realizować uchwały i inne decyzje Stowarzyszenia,  
6) szanować majątek Stowarzyszenia,  
7) regularnie opłacać składki. 

 
§ 18 

 
1. Osoba prawna lub fizyczna może zostać członkiem wspierającym poprzez złożenie 

oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną 
uchwałę.  

2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia. 
 

3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członek wspierający ustala z Zarządem 
Stowarzyszenia. 
 

4. Członek wspierający korzysta z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych 
w §16, z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego. 

 
§ 19 

 
1. Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek 

Zarządu Stowarzyszenia lub ¼ liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

 
2. Członek honorowy może zostać pozbawiony godności przez Walne Zgromadzenie  

w przypadku rażącego sprzeniewierzenia się celom statutowym Stowarzyszenia.  
3. Członek honorowy korzysta z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych 

w §16, z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego. 

 

Rozdział IV  
WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 

§ 20  
1. Władzami Stowarzyszenia są:  

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

 

§ 21 
 

1. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się co dwa lata na zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu.  

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa do momentu wyboru nowych władz.  
3. Ustanie pełnienia funkcji członka Zarządu, bądź Komisji Rewizyjnej następuje  

w wyniku:  
1) pisemnej rezygnacji przedłożonej Walnemu Zgromadzeniu,  
2) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,  
3) odwołania przez Walne Zgromadzenie z powodu niewywiązywania się z powierzonych 

obowiązków, na wniosek ½ członków zwyczajnych Stowarzyszenia,  
4) nieudzielenia absolutorium odpowiedniemu organowi władzy Stowarzyszenia,  
5) śmierci. 

 
4. Nieudzielenie absolutorium Zarządowi, bądź Komisji Rewizyjnej jest równoznaczne  

z odwołaniem wszystkich członków danego organu władzy. 
 

5. W przypadku ustania pełnienia funkcji przez członka Zarządu, bądź członka Komisji 
Rewizyjnej, Walne Zgromadzenie dokonuje uzupełnienia składu, na okres do końca kadencji 
tych władz. 



 

Walne Zgromadzenie 

 

§ 22  
Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

 

§ 23 
 
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych 
władz Stowarzyszenia, a w szczególności:  

1) uchwalanie Statutu i jego zmian,  
2) ustalanie ramowych kierunków działania Stowarzyszenia,  
3) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,  
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  
5) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,  
6) udzielanie absolutorium Komisji Rewizyjnej, 

 
7) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność władz Stowarzyszenia,  
8) ustalanie wysokości i zasad opłacania składek członkowskich. 

 

§ 24 
 

1. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą z prawem głosu wszyscy członkowie zwyczajni 
Stowarzyszenia. 
 

2. Z prawem głosu doradczego w Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie 
wspierający i honorowi oraz zaproszeni przez Zarząd goście. 

 

§ 25 
 

1. Obradom Walnego Zgromadzenia przewodniczy Przewodniczący zebrania, zaś 
protokołowania dokonuje Sekretarz zebrania. Przewodniczący zebrania i Sekretarz zebrania 
są wybierani każdorazowo spośród członków Walnego Zgromadzenia. 
 

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu 
jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej. 
 

3. Wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej następuje w głosowaniu tajnym. 
 

4. Odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, uchylenie uchwały Zarządu o odrzuceniu 

kandydatury na członka Stowarzyszenia oraz uchylenie uchwały Zarządu o skreśleniu z listy 

członków Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów. 
 

§ 26  
Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne. 

 

§ 27 
 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd każdego roku, nie później niż w 4 miesiące 
po zakończeniu roku podatkowego. 
 

2. Co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Zarząd podaje członkom informacje o jego terminie i miejscu oraz propozycję 
porządku obrad.  

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek 
 
Komisji Rewizyjnej bądź na wniosek ¼ członków Stowarzyszenia. Wniosek o zwołanie 
Walnego Zgromadzenia powinien zawieraćproponowany porządek obrad. 
 

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może obradować wyłącznie w sprawach 
przedstawionych w porządku obrad. 
 



5. Zarząd niezwłocznie po otrzymaniu wniosku informuje o tym członków Stowarzyszenia  
i wyznacza termin nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tak, aby odbyło się ono w ciągu 
dwóch tygodni od otrzymania wniosku. 
 

6. W przypadku, gdy Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzeniaw wymaganym terminie, 

Komisja Rewizyjna zwołuje je niezwłocznie, jednak w terminie nie krótszym niż tydzień, 

zawiadamiając o tym członków Stowarzyszenia. Obradom Walnego Zgromadzenia 

zwołanego w tym trybie przewodniczy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, bądź 

wyznaczony przez niego członek tej Komisji. 

 

§ 28 
 

1. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć w pierwszym terminie co najmniej połowa 
członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. 
 

2. W drugim terminie Walne Zgromadzenie może skutecznie obradować bez względu na liczbę 
uczestników.  

3. Informację o drugim terminie podaje się wraz z informacją o pierwszym terminie. 

 

Zarząd 

 

§ 29 
 

1. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika oraz od 1 do 3 pozostałych członków 
Zarządu. 
 

2. Zarząd jest wybierany przez Walne Zgromadzenie na dwuletnią kadencję w drodze 
imiennego przydzielenia poszczególnych funkcji. 

 

§ 30  
1. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 

 
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są z osobna Prezes, 

Wiceprezes, Skarbnik. 

 

§ 31 
 
Do kompetencji Zarządu, oprócz spraw wskazanych w szczególnych przepisach Statutu 
należą w szczególności: 

1) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,  
2) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu planu działania Stowarzyszenia,  
3) sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,  
4) określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,  
5) zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia,  
6) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia. 

 

§ 32  
Do obowiązków Zarządu należy:  

1) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,  
2) zapewnienie prawidłowej działalności Stowarzyszenia,  
3) zapewnienie realizacji praw członków Stowarzyszenia,  
4) składanie sprawozdań z działalności do Komisji Rewizyjnej,  
5) czuwanie nad majątkiem Stowarzyszenia. 

 

§ 33 
 

1. Zarząd zbiera się co najmniej raz na dwa miesiące, z wyłączeniem okresu wakacyjnego 
(lipiec, sierpień).  



2. W zebraniu Zarządu uczestniczą z prawem głosu wszyscy członkowie Zarządu. 
 

3. Z prawem głosu doradczego w zebraniu Zarządu może uczestniczyć Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni przez Zarząd goście. 

 
§ 34 

 
1. Obradom Zarządu przewodniczy Prezes, bądź wyznaczony przez niego członek Zarządu, zaś 

protokołowania dokonuje Sekretarz zebrania. Sekretarz zebrania jest każdorazowo 
wybierany spośród członków Zarządu. 
 

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że co 
innego wynika z przepisów szczególnych. 
 

3. Do ważności zebrania wymagana jest obecność co najmniej trzech członków Zarządu.  
W przypadku równowagi głosów decydujący jest głos przewodniczącego zebrania Zarządu. 

 

§ 35 
 

1. Szczegółowy tryb pracy Zarządu i zakres obowiązków jego członków określony jest  
w regulaminie uchwalanym przez Zarząd w terminie 30 dni od wyboru członków Zarządu. 
 

2. W przypadku nieuchwalenia regulaminu obowiązuje regulamin uchwalony przez poprzedni 
Zarząd. 

 

Komisja Rewizyjna 

 

§ 36  
1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz dwóch pozostałych członków 

Komisji. 
 

2. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zgromadzenie na dwuletnią kadencję  
w drodze imiennego przydzielenia poszczególnych funkcji.  

3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie Zarządu. 
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 

 

§ 37 
 
Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontrolnym i doradczo-opiniującym 
Stowarzyszenia. 

 

§ 38 
 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej, oprócz spraw wskazanych w szczególnych przepisach 
Statutu należą w szczególności: 
 

1) ogólny nadzór i kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia,a w szczególności jego 
gospodarki finansowej i celowości wydatków, 
 

2) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia 
zgodnie z przepisami o rachunkowości,  

3) występowanie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 
 

4) zwoływanie zebrania Zarządu w razie braku wypełniania przez Zarząd statutowych 
obowiązków. 

 

§ 39  
Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:  

1) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli działalności Stowarzyszenia, 
 

2) złożenie sprawozdania ze swojej działalności na każdym zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu,  



3) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu. 

 

§ 40 
 

1. Komisja Rewizyjna zbiera się przynajmniej raz w roku, przed terminem zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia. 
 

2. W zebraniach Komisji Rewizyjnej uczestniczą z prawem głosu wszyscy członkowie tej 
Komisji. 
 

3. Z prawem głosu doradczego w zebraniu Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć zaproszeni 
przez tą Komisję goście. 

 
§ 41 

 
1. Obradom Komisji Rewizyjnej przewodniczy jej Przewodniczący, bądź wyznaczony przez 

niego członek tej Komisji, zaś protokołowania dokonuje Sekretarz zebrania. Sekretarz 

zebrania jest każdorazowo wybierany spośród członków Komisji Rewizyjnej. 
 

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, 
chyba że co innego wynika z przepisów szczególnych. 
 

3. Do ważności zebrania Komisji Rewizyjnej wymagana jest obecność wszystkich jej członków. 
W przypadku równowagi głosów decydujący jest głos przewodniczącego zebrania Komisji 
Rewizyjnej. 
 
 

§ 42 
 

1. Szczegółowy tryb pracy Komisji Rewizyjnej i zakres obowiązków jej członków określony jest 
w regulaminie uchwalanym przez tą Komisję w terminie 30 dni od wyboru jej członków. 
 

2. W przypadku nieuchwalenia regulaminu obowiązuje regulamin uchwalony przez 
poprzednią Komisję Rewizyjną. 

 

Rozdział V  
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

 

§ 43 
 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, wartości pieniężne i prawa,  
w szczególności prawa autorskie.  

2. Na przychody Stowarzyszenia składają się w szczególności:  
1) składki członkowskie,  
2) przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego,  
3) zapisy, spadki, darowizny, subwencje i dotacje,  
4) przychody ze zbiórek publicznych,  
5) przychody z majątku Stowarzyszenia, w szczególności z praw autorskich. 

 
3. Cały dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami) Stowarzyszenia przeznaczony jest na 

działalność statutową. 

 

§ 44 
 
Rokiem podatkowym jest okres od 1 października do 30 września następnego roku 
kalendarzowego. 

 

§ 45  
1. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 

 
2. O nabyciu, zbyciu, obciążeniu i innym wykorzystaniu poszczególnych składników majątku 

Stowarzyszenia decyduje Zarząd.  
3. Majątek Stowarzyszenia może być przekazany jedynie na cele statutowe. 



 
§ 46 

 
Zarząd może udzielić pełnomocnictwa do określonej czynności, bądź pełnomocnictwa 
stałego do wykonywania czynności określonego rodzaju. 

 

Rozdział VI  
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

 

§ 47 
 

1. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia 
wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych 
Stowarzyszenia. 
 

2. Zmiana Statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego 
Zgromadzenia tylko wówczas, jeżeli jest to przewidziane w porządku obrad.    
 

§ 48 
 
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób 
jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku. 

 

Rozdział VII  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 49 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy prawa  
o stowarzyszeniach. 

 

§ 50 
 

1. Skład pierwszego Zarządu i pierwszej Komisji Rewizyjnej zostaje wybrany podczas Zebrania 
Założycielskiego. 
 

2. Kadencja pierwszego Zarządu i pierwszej Komisji Rewizyjnej kończy się wraz z Walnym 
Zgromadzeniem za rok podatkowy 1.10.2014‐30.09.2015. 
 

3. Pierwsze zwyczajne Walne Zgromadzenie zostanie zwołane w ciągu miesiąca od chwili 
rejestracji Stowarzyszenia. 


