
STATUT 
Stowarzyszenie SAMOZATRUDNIENI 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1. 
1. Stowarzyszenie o nazwie: Stowarzyszenie SAMOZATRUDNIENI zwane dalej Stowarzyszeniem, jest 
dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem. 

a). Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą i osoby prawne. 
b). Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób działających na rzecz celów statutowych 

2 Celem Stowarzyszenia jest: 
a).  promocja przedsiębiorczości i dbałość o zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy,  
b).  działalność na rzecz wspierania przedsiębiorczości w zakresie mikro przedsiębiorstw 

prowadzonych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz w zakresie 
pracy zlecanej osobom fizycznym 

c).  zabezpieczanie interesów przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób 
samozatrudnionych i freelancerów 

d). działalność na rzecz równych praw i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, 
wiek, religię, światopogląd, niepełnosprawność. 

e). aktywizacja zawodowa osób niepracujących lub zagrożonych utratą pracy lub 
wykluczeniem społecznym, szczególnie osób mogących założyć i prowadzić działalność 
gospodarczą 

f). działalność na rzecz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnych uwzględnieniem osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą tzw. samozatrudnionych i freelancerów 

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
a. prowadzenie kampanii społecznych związanych z promocją przedsiębiorczości 
b. niedochodowe udzielanie wszechstronnej pomocy i doradztwa w prowadzeniu działalności 

gospodarczej, szczególnie osobom samozatrudnionym 
c. reprezentowanie interesów samozatrudnionych wobec organów władzy samorządowej i 

państwowej, przez udział w różnych gremiach) o zasięgu krajowym i regionalnym. 
d. niedochodowe prowadzenie badań, analiz, ewaluacji, przygotowywanie ekspertyz i opinii na 

tematy szeroko rozumianej przedsiębiorczości oraz przygotowywanie studiów i ekspertyz i 
popularyzacja ich wyników w zakresie problemów gospodarczych, rynku pracy, rozwoju 
regionalnego, innowacyjności oraz wykorzystywania środków publicznych na wspieranie i 
rozwój przedsiębiorczości 

e. niedochodowa działalność oświatowa, wydawnicza, edukacyjna, kulturalna i informacyjna i 
promocyjna dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub chcących w przyszłości taką 
działalność prowadzić 

f. niedochodowe opracowywanie i wydawanie różnego rodzaju publikacji dotyczących szeroko 
rozumianego prowadzenia działalności gospodarczej 

g. udział w pracach komisji sejmowych, jako reprezentant środowiska samozatrudnionych oraz 
inicjowanie i współpraca przy opracowywaniu i zmianie aktów prawnych dotyczących 
samozatrudnionych 

h. upowszechnianie zasad etyki zawodowej, rzetelnego wykonywania działalności gospodarczej 
oraz społecznej odpowiedzialności biznesu 

i. niedochodowe udzielanie wsparcia przy wykonywaniu działalności gospodarczej lub 
społecznej poprzez porady, szkolenia, interwencje, udzielanie informacji oraz pomoc w 



uzyskiwaniu kredytów i pożyczek, pozyskiwaniu funduszy z UE, doradztwa biznesowego i 
innych 

j. tworzenie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych zgodnie z przepisami prawa w tym 
klastrów i powiązań kooperacyjnych innego typu. 

k. niedochodowe inspirowanie inicjatyw gospodarczych i prowadzenie doradztwa 
gospodarczego 

l. współdziałanie z instytucjami edukacyjnymi różnego typu oraz ich organami prowadzącymi w 
zakresie inicjowania i wspierania kształcenia zawodowego i ustawicznego 

m. wspieranie działań organów administracji publicznej i samorządowej i innych organizacji, 
które na drodze stanowienia i egzekwowania prawa zmierzają do likwidowania nieuczciwej 
konkurencji 

n. organizowanie spotkań i innych form kontaktu samozatrudnionych z przedstawicielami 
organizacji pracowniczych, pracodawczych i politycznych 

o. realizacja projektów w obszarach: rozwoju regionalnego, rozwoju dialogu społecznego, rynku 
pracy, promocji i informacji gospodarczej, przeciwdziałania dyskryminacji, wspierania i 
rozwoju przedsiębiorczości, inicjowania działań o charakterze proinnowacyjnym w odpowiedzi 
na zidentyfikowane potrzeby w wyżej wymienionych obszarach, rozwoju społeczno-
ekonomicznego 

p. kształtowanie postaw aktywności zawodowej i społecznej oraz pobudzanie do 
samoorganizowania się i wzajemnej pomocy, działania w kierunku zmniejszenia bezrobocia 

q. popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie organizacji i 
zarządzania firmami 

r. działania na rzecz adaptacji na rzecz samozatrudnionych do warunków wolnorynkowych 
s. pomoc osobom rozpoczynającym samodzielną działalność gospodarczą w uruchomieniu tej 

działalności 
t. wspieranie inicjatyw ekologicznych wspierających rozwój społeczno-ekonomiczny regionów 
u. wspieranie działań genderowych,  
v. wspieranie działań na rzecz osób dyskryminowanych na rynku pracy 
w. przeciwdziałanie dyskryminacji oraz promocji zrównoważonego rozwoju 
x. podejmowanie działań i współdziałanie z innymi organizacjami zarówno krajowymi jak i z 

innych krajów na rzecz wspierania szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju społeczno-
gospodarczego 

y. wspieranie działalności kooperacyjnej i współpracy przedsiębiorców i firm w tym wspieranie 
działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami; 

z. reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia oraz kształtowanie jednolitego 
stanowiska we wszystkich sprawach związanych z prowadzoną przez nich działalnością 
gospodarczą. 

4. Działalność wymieniona w § 1 pkt. 3 mogą być prowadzone jedynie w ramach działalności 
statutowej nieodpłatnej lub odpłatnej. 
 

§ 2. 
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 
2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego 

statutu 
3. Stowarzyszenie posiada znak graficzny oraz pieczęć. Stowarzyszenie może projektować i stosować 

znaki okolicznościowe w tym znaki i logotypy barwne. 
4. Wzór znaku graficznego oraz pieczęci ustali Zarząd. 
 

§ 3. 
1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto 

stołeczne Warszawa. 



2. Stowarzyszenie ma prawo prowadzić swoją działalność za granicą, zgodnie z prawem kraju, w 
którym prowadzi działalność. Stowarzyszenie może prowadzić działalność na forum 
międzynarodowym i przystępować do organizacji międzynarodowych o podobnym charakterze 
działalności. 

 
§ 4. 

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony. 
 

§ 5. 
Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak 
zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw. 

 
Rozdział II 

Członkowie Stowarzyszenia 
 

§ 6. 
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a. zwyczajnych  
b. wspierających 

2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 
3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.  
4. Decyzję o przyjęciu członka zwyczajnego i wspierającego podejmuje Zarząd na podstawie 
pisemnej deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia po uprzednim zapoznaniu się ze Statutem 
Stowarzyszenia 

 
§ 7. 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do 
czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która: 

a. jest pełnoletnia 
b. uznaje cele statutowe Stowarzyszenia. 
c. złoży odpowiednią deklarację na obowiązujących w Stowarzyszeniu formularzach.  
d. uiści składki członkowskie. 

2. Do obowiązków członka zwyczajnego należy 
a. przestrzeganie postanowień statutu Stowarzyszenia i uchwał i regulaminów władz 

Stowarzyszenia 
b. branie czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia 
c. opłacanie terminowo składek obowiązujących w Stowarzyszeniu 
d. dbanie o dobre imię Stowarzyszenia 
e. udzielanie pomocy w tworzeniu wspólnych przedsięwzięć 
f. realizacja zadeklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia 
g. pozyskiwanie nowych członków Stowarzyszenia 

3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, przysługują mu 
następujące prawa: 

a). bierne i czynne prawo wyborcze 
b). prawo wniosku we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania 

Stowarzyszenia do właściwych władz Stowarzyszenia 
c). prawo zaskarżenia do Walnego Zgromadzenia Członków uchwał Zarządu o skreśleniu z 

listy członków 
d). prawo do korzystania ze wsparcia Stowarzyszenia wynikającego ze Statutu 

 
§ 8. 



1. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba prawna lub fizyczna, zainteresowana 
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała pomoc finansową, rzeczową lub 
merytoryczną, albo własną pracę na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia, lub która 
aprobuje i promuje cele statutowe Stowarzyszenia. 

2. Członkostwo wspierające nabywa się po złożeniu pisemnej deklaracji wyrażającej wolę 
wstąpienia do Stowarzyszenia i popierającej Statut oraz przyjęciu przez Zarząd, który 
podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę 

3. Członek wspierający posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, za wyjątkiem 
czynnego i biernego prawa wyborczego, członkom wspierającym nie przysługuje prawo 
udziału w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Członków 

4. Prawa i obowiązki członka, wspierającego, będącego osobą prawną, wykonuje organ 
upoważniony do składania oświadczeń woli w jego imieniu.  

5. Ustanie członkostwa wspierającego następuje na podstawie złożenia oświadczenia woli 
Zarządowi, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę. 

6. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem. 
 

§ 9. 
1. Członkostwo wygasa poprzez: 
a. dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia złożone w formie pisemnej 
b. śmierć członka lub utratę osobowości prawnej członka wspierającego, 
c. wykluczenie na podstawie uchwały Zarządu za: 

 działalność sprzeczną ze Statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia 
 uporczywe nieprzestrzeganie postanowień Statutu  
 utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu  

d. skazanych prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo umyślne 
e. skreślenie z listy członków Stowarzyszenia z powodu nieopłacania składki członkowskiej przez 

okres 6 miesięcy. 
2. Członek wykluczony lub skreślony ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu, może odwołać się do 

Walnego Zgromadzenia Członków w terminie do 30 dni od momentu doręczenia mu treści 
uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia 
Członków jest ostateczna. 
 

Rozdział III 
Władze Stowarzyszenia 

 
§ 10. 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 
a). Walne Zgromadzenie Członków, 
b). Zarząd, 
c). Komisja Rewizyjna 
d). Sąd Koleżeński  

 
§ 11. 

1 Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, zwyczajne lub 
nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie 
regulaminu obrad. 

2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz na 5 
lat. Powiadomienie o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad powinno być 
wysłane do wszystkich członków listami poleconymi lub przez pocztę elektroniczną na adres 
podany przez członka, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:  
a). z własnej inicjatywy 



b). na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej 
c). na pisemny uzasadniony wniosek ½ liczby członków Stowarzyszenia 
powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków 
listami poleconymi lub przez pocztę elektroniczną na adres podany przez członka, co 
najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Członków Zarząd zwołuje w nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia 
wniosku. 

4. W Walnym Zgromadzeniu Członków winna uczestniczyć co najmniej 1/2 członków 
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być 
wyznaczony o godzinę później tego samego dnia, może ono skutecznie obradować bez 
względu na liczbę uczestników. 

5. W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia 
oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający. 

6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 
a. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
b. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków, 
c. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 
d. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
e. uchwalanie statutu i jego zmian, 
f. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji, 
g. podjęcie uchwały w sprawie , zmiany statutu, rozwiązania Stowarzyszenia, 
h. rozpatrywanie odwołań do uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia, 
i. powoływanie i odwoływanie Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie odwołań od jego 

orzeczeń, 
j. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu. 

7. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów członków, 
przy obecności co najmniej ½ ogólnej ilości osób uprawnionych do głosowania w pierwszym 
terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego 
dnia, może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników. 

8. Każdemu członkowi przysługuje 1 głos. 
 

§ 12. 
1. Zarząd jest organem zarządzającym sprawami Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi 

Zgromadzeniami Członków. 
2. Zarząd w liczbie 3 (trzech) osób wybierany przez Walne Zgromadzenie Członów w głosowaniu 

jawnym. 
3. Zarząd na pierwszym Walnym Zgromadzeniu Członków wybiera spośród siebie Prezesa, 

Wiceprezesa i Skarbnika 
4. Pracami Stowarzyszenia kieruje Prezes wybrany spośród członków Zarządu. W przypadku 

równego rozłożenia głosów podczas głosowania Zarządu, głos Prezesa jest decydujący.  
5. Kadencja Zarządu trwa 5 lat  i jest ona wspólna dla wszystkich członków Zarządu.  
6. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

członków Zarządu. 
7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. 
8. Do kompetencji Zarządu należy: 

a. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia 
b. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 
c. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu oraz 

wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków. 
d. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków 
e. ustalanie składek członkowskich oraz zasad ich opłacania 
f. uchwalanie okresowych planów działalności i budżetu. 



g. zarządzanie funduszami Stowarzyszenia i jego majątkiem. 
h. powoływanie i likwidowanie  sekcji branżowych Stowarzyszenia. 
i. podejmowanie uchwał w przedmiocie zawieszenia członkostwa w Stowarzyszenia 
j. przyznawanie odznaczeń, wyróżnień i tytułów organizacyjnych 
k. realizacja projektów/grantów/dofinansowania przedsięwzięć  
l. opracowanie wzoru pieczęci i znaku graficznego (logo) 
m. podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Stowarzyszenia w innych organizacjach 

krajowych i zagranicznych 
n. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami w ramach 

budżetu 
o. przyjmowanie zapisów, dotacji, darowizn i innych przysporzeń 
p. opracowywanie i przyjmowanie procedur obowiązujących w Stowarzyszeniu 
q. podejmowanie decyzji o przyjęciu członka wspierającego zwyczajnego i wspierającego w 

poczet członków Stowarzyszenia. 
 

§ 13 
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia. 
2. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z trzech osób, w tym Przewodniczącego i dwóch 

Członków Komisji Rewizyjnej. Skład Komisji Rewizyjnej (3 osoby) jest wybierany przez Walne 
Zgromadzenie Członów w głosowaniu jawnym. Na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 
Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego. 

3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu . 
4. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat. 
5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący, co najmniej raz w roku kalendarzowym. 
6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

a. kontrolowanie działalności statutowej i gospodarki finansowej Stowarzyszenia  
przedstawianie sprawozdań Zarządowi 

a). dokonywanie oceny działalności statutowej i gospodarki finansowej oraz 
sporządzanie sprawozdań z wyników tych badań za okres kadencji i przedstawianie ich 
Walnemu Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia wraz z wnioskiem o udzielenie 
absolutorium Zarządowi 

b). opiniowanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia i Zarządu  
c). czuwanie nad merytoryczną działalności organizacji 
d). występowanie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Członków 
e). składanie sprawozdań z własnej działalności  Walnemu Zgromadzeniu Członków 

7. Komisja Rewizyjna nie posiada uprawnień do wydawania Zarządowi wiążących poleceń 
dotyczących prowadzenia spraw Stowarzyszenia 

8. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2 
(dwóch) członków Komisji Rewizyjnej.  

 
§ 14. 

W przypadku ustąpienia członków władz Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, 
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali 
członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 
połowę składu organu. 
 

§ 15 
1. Sąd Koleżeński składa się z od 3 – 5 członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu ani 

Komisji Rewizyjnej. 
2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami 

Stowarzyszenia, powstałych na tle działalności w ramach Stowarzyszenia. Sąd Koleżeński zbiera 



się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie 
nie dłuższym niż 1 miesiąc. 

3. Sąd Koleżeński zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości 
wszystkich członków. 

4. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego 
Walnego Zgromadzenia Członków, w terminie do 30 dni od daty doręczenia orzeczenia . 

5. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają w pełnym składzie, zwykłą większością głosów. 
 

Rozdział IV 
Majątek Stowarzyszenia 

 
§ 16. 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze 
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze: 

a). składek członkowskich,  
b). darowizn, spadków, zapisów, 
c). dotacji, grantów  i subwencji 
d). zbiórek publicznych 
e). dochodów z majątku Stowarzyszenia 
f). wpływów z działalności statutowej. 

3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 
4. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia w sprawach majątkowych i niemajątkowych 

uprawniony jest każdy członek Zarządu. Jednakże oświadczenia woli zaciągania zobowiązań 
dotyczących: 
a). czynności prawnych o wartości przekraczającej 50 000 zł, 
b).  umów kredytowych, umów o dofinansowanie, zaciągania zobowiązań wekslowych, poręczeń 

niezależnie od wartości świadczenia 
wymagany jest współudział dwóch członków Zarządu łącznie. 

5. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na 
rachunku bankowym Stowarzyszenia. 

6. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 

Rozdział V 
Zmiana Statutu 

 
§ 17. 

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 
głosów obecnych na posiedzeniu, przy obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania w 
pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego 
samego dnia, zwykłą większością głosów bez względu na liczbę uczestników. 
 
 

Rozdział VI 
Likwidacja Stowarzyszenia 

 
§ 18 

1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków 
większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu, przy obecności ½ uprawnionych do 
glosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę osób. 

2. W razie rozwiązania się Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami 
Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu 



3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa 
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 

4. Koszty likwidacji Stowarzyszenia pokrywa się z majątku Stowarzyszenia. W przypadku 
rozwiązania Stowarzyszenia Zarząd określa cele zgodne z celami statutowymi, na które ma 
być przeznaczony pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia. 
 

Rozdział VII 
Postanowienia końcowe 

 
§ 19. 

1. Pierwszy Zarząd oraz pierwsza Komisja Rewizyjna zostaną powołane na podstawie uchwały 
Założycieli Stowarzyszenia 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa o 
stowarzyszeniach. 


