
STATUT 
STOWARZYSZENIA ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI 

I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE 
 

Tekst jednolity 
 
 

ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§1. 

 
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji  

i Przedsiębiorczości w Polsce” zwane w dalszych postanowieniach „Stowarzyszeniem”.  
2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 Prawo  

o stowarzyszeniach, innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz 
niniejszego Statutu. 

3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą 
Stowarzyszenia jest miasto Poznań.  

4. Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie innych 
państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

 
§2. 

 
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony. 

 
§3. 

 
1. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia 

swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. 
2. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci, wyróżniającego je znaku graficznego oraz 

odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.    
3. Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych organizacji  

o podobnych celach. 
 

ROZDZIAŁ II 
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

 
§4. 

 
1. Cele Stowarzyszenia są następujące: 

a) działanie na rzecz rozwoju ekosystemów innowacji w kraju i poza jego granicami, 
b) angażowanie się w konsultacje dotyczące kształtowanych regulacji prawnych  

i dokumentów programowych związanych z rozwojem i działalnością ośrodków 
innowacji i przedsiębiorczości oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw, 

c) tworzenie i upowszechnianie standardów działania ośrodków innowacji  
i przedsiębiorczości, zapewniających wysoką jakość świadczonych przez nie usług, 



d) popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie organizacji 
i działania ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, 

e) doskonalenie kwalifikacji organizatorów oraz pracowników ośrodków innowacji  
i przedsiębiorczości, wspieranie ich działalności oraz obrona ich interesów, 

f) podejmowanie i promowanie inicjatyw oraz działań ukierunkowanych na rozwój 
innowacyjności gospodarki, w tym ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, 

g) działanie na rzecz wzrostu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, 
podejmowanie działań na rzecz rynku pracy. 

 
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

a) tworzenie i wspieranie sieci ośrodków innowacji i przedsiębiorczości,  
b) organizowanie zebrań, odczytów, szkoleń, konsultacji, konferencji, sympozjów, 

webinarów, konkursów i zjazdów, 
c) prowadzenie działań związanych z weryfikacją spełniania przez ośrodki 

innowacyjności i przedsiębiorczości środowiskowych standardów działania, 
d) angażowanie się w działania gremiów eksperckich i konsultacyjnych, opiniowanie 

inicjatyw ustawodawczych w zakresie rozwoju gospodarczego, a w szczególności 
organizacji i działania ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, 

e) inspirowanie i prowadzenie badań nad przedsiębiorczością i innowacjami, rozwojem 
krajowym, regionalnym i lokalnym, 

f) upowszechnianie wiedzy poprzez publikacje, wydawanie opracowań naukowych, 
raportów, materiałów informacyjnych i szkoleniowych oraz inicjowanie powstawania 
wydawnictw o tematyce zgodnej z celami Stowarzyszenia, 

g) tworzenie modelowych rozwiązań wspomagania rozwoju przedsiębiorczości  
i ograniczania bezrobocia, 

h) współpracę z organami państwa, jednostkami samorządu terytorialnego  
i organizacjami  pozarządowymi, 

i) współpracę z organizacjami, jednostkami i instytucjami edukacyjnymi, naukowymi, 
badawczymi, 

j) promowanie i realizację działań informacyjnych i edukacyjnych na rzecz innych 
podmiotów wspierających realizację celów statutowych Stowarzyszenia,  

k) współpracę z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi  
w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia. 
 

§5. 
 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochody będą 
przeznaczone na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.  

2. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje 
Walne Zebranie Członków. 

  



 
ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 
 

§6.  
 

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

 
§7. 

 
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna obywatelstwa polskiego 

lub będąca cudzoziemcem, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, popierająca 
cele Stowarzyszenia, która złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia 
wraz z rekomendacją dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna wspierająca 
Stowarzyszenie w realizacji jego celów statutowych, która złoży pisemną deklarację  
o przystąpieniu do Stowarzyszenia wraz z rekomendacją dwóch członków zwyczajnych 
Stowarzyszenia. 

3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla 
działalności Stowarzyszenia oraz rozwoju ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. 

4. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i członków wspierających  Stowarzyszenia 
decyduje Zarząd w drodze uchwały, po rozpatrzeniu pisemnej deklaracji złożonej przez 
zainteresowanego.  

5. Decyzję o nadaniu godności członka honorowego podejmuje Walne Zebranie Członków  
w drodze uchwały, na wniosek Zarządu. 
 

§8. 
 

1. Członek zwyczajny ma prawo: 
b) czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, 
c) uczestniczyć we wszystkich pracach i inicjatywach podejmowanych przez 

Stowarzyszenie, 
d) korzystać z porad i pomocy Stowarzyszenia, 
e) korzystać z innych świadczeń i wyposażenia Stowarzyszenia, 
f) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia. 

2. Członek zwyczajny ma obowiązek: 
a) czynnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia i w realizacji jego celów, 
b) regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie, 
c) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 
d) swoją postawą przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia, 
e) dbać o dobre imię Stowarzyszenia, 
f) przestrzegać zasad współżycia społecznego. 

 
 



§9. 
 

1. Członek wspierający ma prawo: 
a) brać udział z głosem doradczym we wszystkich pracach i inicjatywach 

podejmowanych przez Stowarzyszenie, 
b) zgłaszać wnioski do władz Stowarzyszenia, 
c) korzystać z porad i pomocy Stowarzyszenia, 
d) korzystać z innych świadczeń i wyposażenia Stowarzyszenia. 

2. Członek wspierający ma obowiązek: 
a) czynnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia i w realizacji jego celów, 
b) regularnie opłacać składki członkowskie, 
c) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 
d) dbać o dobre imię Stowarzyszenia, 
e) przestrzegać zasad współżycia społecznego. 
 

§10. 
 

1. Członek honorowy korzysta ze szczególnego poważania w Stowarzyszeniu i jest 
zwolniony z opłacania składek członkowskich.  

2. Członek honorowy ma prawo: 
a) zgłaszać wnioski do władz Stowarzyszenia, 
b) korzystać z porad i pomocy Stowarzyszenia, 
c) korzystać z innych świadczeń i wyposażenia Stowarzyszenia. 

3. Członek honorowy ma obowiązek: 
a) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 
b) dbać o dobre imię Stowarzyszenia, 
c) przestrzegać zasad współżycia społecznego. 

 
§11. 

 
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia – poprzez złożenie Zarządowi pisemnej 
rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, 

b) wykluczenia:  
i) z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres jednego roku, 
ii) z powodu pozbawienia praw publicznych, 
iii) z powodu uporczywego naruszania postanowień Statutu lub uchwał władz 

Stowarzyszenia, 
iv) z powodu podejmowania działań rażąco sprzecznych z celami Stowarzyszenia lub 

naruszających jego dobre imię, 
c) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, 
d) utraty osobowości prawnej przez członka będącego osobą prawną, 
e) śmierci członka będącego osobą fizyczną. 

2. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia następuje w razie wystąpienia co najmniej 
jednego z powodów określonych w §11 ust. 1 b) Statutu, w drodze uchwały podjętej 
przez Zarząd. Od uchwały Zarządu, o której mowa w zdaniu poprzednim przysługuje 
odwołanie do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od daty doręczenia 



uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. 
Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 

 
ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 
 

§12. 
 

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

2. Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.  
3. Do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz Stowarzyszenia działają władze 

ubiegłej kadencji. 
4. Mandat członka wybieralnych władz Stowarzyszenia wygasa przed upływem kadencji 

wskutek: 
a)   ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, 
b)   złożenia Zarządowi przez członka pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji, 
c)   odwołania członka ze składu władzy przez Walne Zebranie Członków. 

 
§13. 

 
1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów, 

w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze 
postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej.  

2. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem spraw 
personalnych, które zapadają w głosowaniu tajnym.   
 

§14. 
 

1. Posiedzenia władz Stowarzyszenia mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej.  

2. Zawiadomienie o posiedzeniu władzy Stowarzyszenia, które odbędzie się przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa w szczególności termin 
posiedzenia oraz zawiera dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa 
głosu, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.  

3. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach 
władzy Stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej: 
a) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym, 
b) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy 

Stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad, 
c) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku posiedzenia. 

 
§15.  

 
1. Najwyższą władzę Stowarzyszenia stanowi Walne Zebranie Członków.  



2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.  
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się raz w roku.  
4. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą, z głosem stanowiącym wszyscy członkowie 

zwyczajni. 
5. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć, z głosem doradczym członkowie 

honorowi, członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.  
6. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd.  
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 

a) z własnej inicjatywy, 
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków 

zwyczajnych Stowarzyszenia, w terminie 30 dni od wpłynięcia wniosku. 
8. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia 

członków Stowarzyszenia listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,  
co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. 

 
§16. 

 
 
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności: 

a) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia, 
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i sprawozdań Komisji 

Rewizyjnej, 
d) udzielanie absolutorium członkom Zarządu i członkom Komisji Rewizyjnej  

z wykonywania przez nich obowiązków, 
e) ustalanie strategicznych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 
f) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz trybu i częstotliwości ich opłacania, 
g) nadawanie godności członkom honorowym Stowarzyszenia, 
h) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków, 
i) uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia, 
j) podejmowanie decyzji w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego 

majątku, 
k) podejmowanie decyzji w innych sprawach należących do kompetencji Walnego 

Zebrania Członków stosownie do postanowień Statutu lub przepisów obowiązującego 
prawa. 

2. Jeżeli w pierwszym terminie posiedzenia Walnego Zebrania Członków wymóg kworum nie 
został osiągnięty, Walne Zebranie Członków skutecznie podejmuje uchwały bez względu 
na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania w drugim terminie, tj. po 
upływie jednej godziny po wyznaczonym pierwszym terminie, gdy w zawiadomieniu  
o posiedzeniu Walnego Zebrania Członków wyraźnie to zaznaczono.  

 
§17. 

 
1. Zarząd składa się co najmniej z 5 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków.  
2. Ukonstytuowanie się Zarządu następuje podczas Walnego Zebrania Członków, po 

wyborach. W drodze głosowania Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa Zarządu, 
dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza.  



3. O liczbie członków Zarządu decyduje Walne Zebranie Członków. 
4. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. 
5. Jeżeli skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w toku kadencji w stosunku do liczby ustalonej 

przez Walne Zebranie Członków, pozostali członkowie Zarządu mogą uzupełnić skład 
osobowy poprzez dokooptowanie osób, które spośród niewybranych kandydatów na 
Walnym Zebraniu Członków otrzymały kolejno największą liczbę głosów. 

6. W przypadku braku możliwości uzupełnienia składu osobowego Zarządu w sposób 
określony w § 17 ust. 5 Statutu, pozostali członkowie Zarządu w drodze uchwały, mogą 
spośród członków zwyczajnych dokooptować osobę, która będzie sprawować funkcję 
członka Zarządu do czasu wyboru nowego członka na najbliższym Walnym Zebraniu 
Członków. Uzupełnienie składu Zarządu w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzednim 
nie może dotyczyć więcej niż połowy jego składu. 

7. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub co najmniej 1/3 członków Zarządu. 
8. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być odwołani przez Walne Zebranie 

Członków w każdym czasie. 
9. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 
b) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia, 
c) kierowanie działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentowanie go na zewnątrz, 
d) opracowywanie budżetu i sporządzenie bilansu, 
e) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 
f) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 
a) składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków. 

 
§18. 

 
1. Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.  
2. Ustalenia z posiedzeń Zarządu zapisywane są w formie protokołów i uchwał. 
3. W posiedzeniach Zarządu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym członkowie 

Komisji Rewizyjnej oraz eksperci zaproszeni na wniosek członków Zarządu lub Komisji 
Rewizyjnej. 

4. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa uchwalony przez Zarząd regulamin. 
5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane  

w związku z pełnioną funkcją. Szczegółowe zasady dotyczące przyznania wynagrodzenia 
członkom Zarządu będą ustalane na podstawie uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną.  
 

§19. 
 

1. Zarząd określa: 
a) formy organizacyjne i podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej  

w Stowarzyszeniu, 
b) składniki majątkowe Stowarzyszenia, które mogą być przeznaczone do prowadzenia 

działalności gospodarczej. 
2. Zarząd może określić maksymalną kwotę, jaka może być zaangażowana – jako 

zobowiązanie Stowarzyszenia – w prowadzoną działalność gospodarczą. 
3. Zarząd decyduje o przyjęciu darowizny lub zapisu. 

 



§20. 
 
1. Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Stowarzyszenia. 
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrola nad całokształtem działalności Stowarzyszenia, 
b) przedstawienie Zarządowi uwag i wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia 

oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej 
Stowarzyszenia, 

c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków i zgłaszanie wniosków  
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 

d) podejmowanie decyzji w innych sprawach należących do kompetencji Komisji 
Rewizyjnej stosownie do postanowień Statutu. 

 
§21. 

 
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków. 
2. Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej następuje w trakcie Walnego Zebrania Członków, 

po wyborach. W drodze głosowania Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona 
Przewodniczącego. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym  
w posiedzeniach Zarządu. 

4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach 

Stowarzyszenia. 
6. Jeżeli skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w toku kadencji w stosunku do liczby 

ustalonej przez Walne Zebranie Członków, pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej mogą 
uzupełnić skład osobowy poprzez dokooptowanie osób, które spośród niewybranych 
kandydatów na Walnym Zebraniu Członków otrzymały kolejno największą liczbę głosów. 

7. W przypadku braku możliwości uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej  
w sposób określony w § 21 ust. 6 Statutu, pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej 
w drodze uchwały mogą spośród członków zwyczajnych dokooptować osobę, która będzie 
sprawować funkcję członka Komisji Rewizyjnej do czasu wyboru nowego członka na 
najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej w trybie, 
o którym mowa w zdaniu poprzednim nie może dotyczyć więcej niż połowy jej składu. 

8. Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są na okres wspólnej kadencji. 
9. Komisja Rewizyjna lub poszczególni jej członkowie mogą być odwołani przez Walne 

Zebranie Członków w każdym czasie. 
 

§22. 
 

Nadzór nad działalnością gospodarczą Stowarzyszenia sprawuje Komisja Rewizyjna. 
 

 
 
 
 
 



ROZDZIAŁ V 
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA  

 
§23. 

 
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości, fundusze i inne prawa 

majątkowe. 
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje: 

a) ze składek członkowskich, 
b) z wpływów z działalności statutowej,  
c) z dochodów z działalności gospodarczej, 
d) z dotacji, 
e) z grantów, 
f) z darowizn, spadków, zapisów krajowych i zagranicznych, 
g) z dochodów z majątku Stowarzyszenia. 

3. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości podejmowane są 

przez Zarząd po uzyskaniu zgody Walnego Zebrania Członków. 
 

ROZDZIAŁ VI 
SPOSÓB REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA 

 
§24. 

 
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu 

samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.   
2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we 

wszystkich sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie i podpis dwóch osób 
upoważnionych uchwałą Zarządu. 

 
ROZDZIAŁ VII 

ZMIANA STATUTU 
 

§25. 
 

Statut Stowarzyszenia może być zmieniony uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą 
większością  2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 
głosowania. W przypadku zmiany Statutu Stowarzyszenia, o czym mowa w zdaniu 
poprzednim, odpowiednie zastosowanie ma § 16 ust. 2 Statutu.   
 

 
 
 
 
 
 



ROZDZIAŁ VIII 
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

 
§26. 

 
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania 

Członków podjętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków 
uprawnionych do głosowania lub w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.  
W sytuacji gdy rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego 
Zebrania Członków, o czym mowa w zdaniu poprzednim, odpowiednie zastosowanie ma 
§ 16 ust. 2 Statutu.   

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa 
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia pozostałego  
po likwidacji.  

 
ROZDZIAŁ IX 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§27. 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają obowiązujące 
przepisy prawa, w tym zwłaszcza ustawa z dnia 07 kwietnia 1989 roku Prawo  
o stowarzyszeniach.  

 
 


