STATUT
POLSKIEGO ZWIĄZKU ORNITOLOGICZNEGO
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę "Polski Związek Ornitologiczny" i nazywane jest
dalej w skrócie "Związkiem" lub "PZOrn.".
§ 2. Związek jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem
społecznym, zrzeszającym osoby zajmujące się działalnością ornitologiczną, a w
szczególności hodowlą awifauny krajowej i egzotycznej oraz ochroną ptaków dziko
żyjących w ich środowisku naturalnym.
§ 3. Związek działa zgodnie z postanowieniami ustawy - Prawo o stowarzyszeniach,
niniejszego statusu oraz innymi przepisami prawa.
§ 4. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą
jego władz jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 5. Związek jest stowarzyszeniem o zasięgu ogólnokrajowym, wpisanym do
ewidencji i posiada osobowość prawną.
§ 6. W ramach swojej działalności Związek współpracuje z organami władzy
państwowej i samorządowej oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami.
§ 7. Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym
samym lub podobnym profilu działania.
§ 8. Związek używa pieczęci i znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami. Nazwa Związku i jego znak są prawnie zastrzeżone. Wzór znaku
PZOrn. stanowi załącznik do niniejszego statutu.
§ 9. Związek opiera działalność na pracy społecznej swoich działaczy. Do
prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
Rozdział 2
Cele Związku i środki działania
§ 10. Celem działania Związku w szczególności jest:
1) upowszechnianie prawnie dozwolonej hodowli ornitofauny krajowej i egzotycznej,
zwłaszcza ptaków śpiewających i ozdobnych oraz ochrony ptaków dziko żyjących
w ich środowisku naturalnym;
2) popularyzowanie wiedzy ornitologicznej i ekologicznej;
3) zapewnienie sportowej rywalizacji w hodowli ptaków;
4) dbanie o zachowanie tradycji i kultury podczas organizowanych imprez
ornitologicznych;

5) popieranie i aktywne uczestnictwo w działalności ekologicznej;
6) krzewienie twórczych, racjonalnych form rekreacji;
7) wspieranie prac naukowych z zakresu awifauny i ich upowszechnianie.
§ 11. Związek realizuje swoje cele przez:
1) zrzeszanie osób zajmujących się różnymi formami działalności ornitologicznej oraz
akceptującymi postanowienia niniejszego statutu;
2) organizowanie i prowadzenie różnych form szkolenia;
3) wymianę doświadczeń i popularyzowanie osiągnięć hodowlanych;
4) organizowanie konkursów i wystaw ptaków oraz innych przedsięwzięć
ornitologicznych;
5) uczestniczenie członków Związku w konkursach i wystawach ptaków
organizowanych przez pokrewne stowarzyszenia krajowe oraz organizacje
międzynarodowe;
6) promowanie działalności Związku w kraju i za granicą;
7) czuwanie nad zachowaniem racjonalnej hodowli i należytej etyki wśród
hodowców;
8) udzielanie hodowcom wszechstronnej pomocy fachowej oraz ułatwianie im zakupu
materiału zarodowego za granica;
9) zaopatrywanie hodowców w obrączki dla ptaków;
10) występowanie do uprawnionych organów o nadanie hodowcom unikatowych cech
identyfikacyjnych;
11) współdziałanie z władzami państwowymi, samorządowymi i organizacjami
społecznymi.
Rozdział 3
Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki
§ 12. Członkowie Związku dzielą się na:
1) członków zwyczajnych;
2) członków honorowych;
3) członków wspierających.
§ 13. 1. Członkami zwyczajnymi mogą być obywatele polscy mający pełną zdolność
do czynności prawnych i nie pozbawieni praw publicznych, a także cudzoziemcy
zamieszkujący na stałe w Polsce.
2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do
czynności prawnych, mogą należeć do Związku i korzystać z czynnego i biernego prawa
wyborczego, z tym że w składzie władz Związku większość muszą stanowić osoby o pełnej
zdolności do czynności prawnych.
3. Małoletni poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych, mogą należeć do
Związku, ale bez prawa udziału w głosowaniach oraz bez korzystania z czynnego i biernego
prawa wyborczego do władz Związku.

§ 14. 1. Członkiem honorowym Związku może zostać zarówno obywatel polski jak i
innego kraju, który szczególnie zasłużył się do jego rozwoju.
2. Godność członka honorowego nadaje i pozbawia jej Walne Zgromadzenie
Członków Związku na wniosek Zarządu Związku.
3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem
głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego.
4. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek
członkowskich.
§ 15.1. Członkiem wspierającym PZOrn, może być osoba fizyczna lub prawna,
zainteresowana jego merytoryczną działalnością i świadcząca pomoc na rzecz Związku w
realizacji jego celów statutowych.
2. Członkiem wspierającym Federacji może być zarówno osoba fizyczna
zamieszkująca w Polsce lub za granicą oraz osoba prawna posiadająca siedzibę w Polsce lub
poza granicami Polski.
3. Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem
głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego.
4. Członkowie wspierający są zwolnieni z obowiązku opłacania składek
członkowskich.
5. Kandydat na członka wspierającego składa do Zarządu Związku pisemny wniosek
o przyjęcie.
6. Przyjęcie członka wspierającego następuje uchwałą Zarządu Związku. Odwołanie
następuje w tym samym trybie.
7. Członek wspierający powinien, w miarę możliwości, regularnie wywiązywać się z
deklarowanych świadczeń na rzecz Związku.
§ 16. 1. Przyjęcie na członka zwyczajnego następuje uchwałą Zarządu Związku, po
złożeniu pisemnego wniosku, w którym wstępujący zobowiąże się do przestrzegania
niniejszego statutu, wykonywania uchwał, regulaminów i decyzji władz Związku oraz w
sposób solidarny finansować jego działalność.
2. Dowodem formalnym członkostwa jest ważna "Legitymacja członka Polskiego
Związku Ornitologicznego", której wzór określa Zarząd Związku.
§ 17. Członkowie zwyczajni Związku mają prawo do:
1) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków Związku z głosem
stanowiącym oraz biernym i czynnym prawem wyborczym do władz Związku;
2) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku;
3) korzystania z pomocy fachowej dotyczącej hodowli i ochrony ptaków;
4) noszenia odznaki PZOrn.;
5) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności
Związku (udział w szkoleniach, konkursach i wystawach itp.).
§ 18. Członkowie zwyczajni Związku zobowiązani są do:
1) przestrzegania statutu, uchwał, regulaminów oraz innych przepisów wewnętrznych
obowiązujących w Związku;

2) czynnego udziału w działalności wewnątrz związkowej i w pracach społecznych;
3) opłacania składki członkowskiej w wysokości i terminach określonych przez
władze Związku;
4) przestrzegania zasad koleżeństwa, etyki i obyczaju oraz dbania o dobre imię
Związku;
5) ochrony majątku Związku.
§ 19. Za aktywne uczestnictwo i szczególne osiągnięcia w działalności związkowej
lub wzorowo wykonywaną pracę społeczną członkowie Związku mogą być nagradzani
przez Zarząd Związku dyplomami, podziękowaniami, odznakami i innymi wyróżnieniami
ustanowionymi przez Walne Zgromadzenie Członków Związku.
§ 20. 1. Członkostwo w Związku członka zwyczajnego ustaje w przypadku:
1) rozwiązania Związku;
2) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi Związku na piśmie;
3) śmierci członka, albo utraty przez członka praw publicznych;
4) skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia
Członków Związku lub Zarządu Związku w przypadku naruszenia postanowień
niniejszego statutu lub innych przepisów Związku.
2. Następujące po sobie dwukrotne nie opłacenie rocznej składki członkowskiej
skutkuje automatycznym wykluczeniem członka zwyczajnego z PZOrn. W drugim roku, w
dniu następnym po ustalonym przez władze Związku terminie dokonania wpłaty. O fakcie
wykluczenia Zarząd Związku powiadamia osobę wykluczoną.
3. Członek, którego członkostwo w Związku ustało z powodu dobrowolnego
wystąpienia, skreślenia z listy członków lub wykluczenia, o czym mowa w pkt 1 i 2,
zobowiązany jest do uregulowania wszystkich należności na rzecz Związku w terminie
określonym przez Zarząd Związku.
§ 21. Członkostwo w Związku członka honorowego wygasa przez:
5) dobrowolnego zrzeczenia się tytułu członka honorowego;
6) śmierci członka lub utraty przez członka praw publicznych;
7) pozbawienie tej godności przez Walne Zgromadzenie Członków Związku za
działalność na szkodę Związku, a zwłaszcza za naruszanie postanowień niniejszego
statutu lub innych przepisów PZOrn.
§ 22. Członkostwo w Związku członka wspierającego wygasa przez:
1) dobrowolne złożenie wniosku do Zarządu Związku o odwołanie członkostwa;
2) nie wywiązywanie się członka wspierającego z deklarowanych świadczeń na rzecz
Związku.
§ 23. 1. W przypadku naruszenia przez członka Związku postanowień statutu, uchwał
władz, regulaminów i innych przepisów, a zwłaszcza obowiązków członka, Walnemu
Zgromadzeniu Członków Związku lub Zarządowi Związku przysługuje prawo do:
1) zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądanie usunięcia ich w określonym
trybie;
2) zawieszenia w prawach członka – okresowego pozbawienia uprawnień członka na

okres do pół roku;
3) skreślenia z listy członków za działalność na szkodę Związku lub w przypadku
skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty
praw publicznych.
2. Od uchwały Zarządu Związku o zawieszeniu lub skreśleniu z listy członków
przysługuje prawo odwołania się w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały za
pośrednictwem Zarządu Związku do Walnego Zgromadzenia Członków Związku lub w
przerwie między Walnymi Zgromadzeniami do Komisji Rewizyjnej.
3. Odwołanie, o którym mowa w pkt 2, rozpatrywane jest na najbliższym Walnym
Zgromadzeniu Członków Związku lub na najbliższym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
4. W przypadku rozpatrywania odwołania o którym mowa w pkt 2, przez Komisję
rewizyjną, członkowi Związku również przysługuje prawo odwołania się od jej uchwały w
tym zakresie do Walnego Zgromadzenia Członków Związku. Odwołanie to rozpatrywane
jest na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków Związku.
Rozdział 4
Władze Związku
§ 24. Władzami Związku są:
1) Walne Zgromadzenie Członków Związku
2) Zarząd Związku;
3) Komisja Rewizyjna.
§ 25. 1. Kadencja władz Związku trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w
głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia Członków
Związku.
2. Jeżeli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz Związku
zapadają zwykłą większością głosów.
§ 26. 1. Zarząd Związku i Komisja Rewizyjna w czasie trwania kadencji mają prawo
dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili oraz w innych
uzasadnionych przypadkach.
2. Liczba osób dokooptowanych w czasie trwania kadencji do Zarządu Związku nie
może przekroczyć trzech, a do Komisji Rewizyjnej dwóch.
3. Osoby dokooptowane do władz Związku sprawują powierzoną im funkcję do
najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków Związku, które zatwierdza lub odrzuca
dokonane zmiany. W przypadku odrzucenia dokonanych zmian wybory uzupełniające do
władz Związku przeprowadza Walne Zgromadzenie Członków Związku.
§ 27. 1. Członkowie władz Związku, którzy uchylają się od wypełniania przyjętych
obowiązków i nie biorą udziału w posiedzeniach przez okres co najmniej sześciu miesięcy,
mogą być zawieszeni w prawach członka tych władz do czasu najbliższego Walnego
Zgromadzenia Członków Związku, odpowiednio przez Zarząd Związku lub Komisję
Rewizyjną.
2. Członkowie władz Związku, których działalność jest niezgodna ze statutem,
uchwałami władz Związku lub innymi przepisami, mogą być odwołani ze składu tych władz

przez Walne Zgromadzenie.
3. Z wnioskiem o odwołanie występuje do Walnego Zgromadzenia Członków
Związku Zarząd Związku w stosunku do swoich członków oraz Komisja Rewizyjna w
stosunku do swoich członków.
Rozdział 5
Walne Zgromadzenie Członków Związku
§ 28. 1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenie Członków Związku.
2. Walne Zgromadzenie Członków Związku, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem,
może być zwyczajne, sprawozdawczo-wyborcze lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa swe stałe sesje raz w roku, w pierwszym
jego kwartale.
4. Sprawozdawczo – wyborcze Walne Zgromadzenie odbywa się co cztery lata, w
pierwszym kwartale danego roku.
5. Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem pkt 6, jest władne do podejmowania uchwał
przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych w pierwszym terminie, a w
drugim terminie bez względu na ilość obecnych.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane w sprawach zmiany statutu lub
rozwiązania Związku wymagają co najmniej 2/3 głosów, przy obecności co najmniej ½
statutowej ilości członków uprawnionych do głosowania.
§ 29. Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd Związku, który ustala miejsce, termin i
proponowany porządek obrad, o czym członkowie Związku poinni być zawiadomieni, co
najmniej dwa tygodnie wcześniej.
§ 30. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) sprawowanie ogólnego nadzoru nad organizacją i działalnością Związku oraz
ustalanie kierunków działania Związku;
2) zatwierdzanie regulaminów działania władz Związku oraz rocznych ramowych
planów pracy Zarządu Związku;
3) wybór członków Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej;
4) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz
Związku;
5) udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi
Związku;
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej;
7) uchwalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej oraz terminów ich
wpłacenia;
8) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku;
9) rozpatrywanie wszelkich zgłoszonych przez władze i członków Związku;
10) podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu się Związku;
11) podejmowanie uchwał w sprawach, w których statut nie określa właściwości władz

Związku lub które z uwagi na szczególną ważność albo przepisy prawa wymagają
decyzji Walnego Zgromadzenia.
§ 31. W Walnym Zgromadzeniu udział biorą:
1) z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni;
2) z głosem doradczym członkowie honorowi, członkowie wspierający (lub ich
przedstawiciele) oraz goście zaproszeni przez Zarząd Związku.
§ 32. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd
Związku w razie uchwały w tej sprawie Walnego Zgromadzenia, z własnej inicjatywy
Zarządu Związku, bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 2/3 ilości członków
zwyczajnych.
2. We wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinny być
określone sprawy, które mają być rozpatrzone. Wniosek winien być bezwzględnie zasadny.
3. Na nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą być rozpatrywane tylko te
sprawy, dla których został on zwołany.
4. W przypadku konieczności wyboru członków władz Związku na nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu, członkowie tych władz wybierani są na okres do końca bieżącej
kadencji.
Rozdział 6
Zarząd Związku
§ 33. 1. Zarząd Związku liczy pięciu członków. Stanowią go:
1) Prezes;
2) Wiceprezes;
3) Sekretarz;
4) Skarbnik;
5) Gospodarz.
2. Prezesa Zarządu Związku wybiera się oddzielnie bezwzględną większością
głosów.
3. Po wyborze Prezesa wybiera się zwykłą większością głosów pozostałych czterech
członków Zarządu Związku. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu Związku, któremu
przewodniczy Prezes, Zarząd Związku wybiera spośród siebie wiceprezesa, sekretarza,
skarbnika i gospodarza.
§ 34. Do kompetencji – uprawnień i obowiązków Zarządu Związku należy:
1) kierowanie bieżącymi sprawami Związku i reprezentowanie go na zewnątrz;
2) wykonywanie uchwał Walnych Zgromadzeń oraz postanowień obowiązujących
przepisów;
3) rozpatrywanie wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej i
podejmowanie decyzji mających na celu usunięcie stwierdzonych niedociągnięć;
4) zarządzanie majątkiem i funduszami Związku;
5) opracowywanie rocznych planów pracy oraz preliminarzy finansowych i

przedstawienie tych dokumentów do zatwierdzania przez Walne Zgromadzenie;
6) sporządzanie na Walne Zgromadzenia sprawozdań ze swej działalności i rozliczeń
finansowych za rok sprawozdawczy;
7) podejmowanie uchwał o przyjęciu do Związku nowych członków oraz o ustaniu
tego członkostwa;
8) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;
9) powoływanie i znoszenie Biura Zarządu Związku, sekcji, zespołów, komisji,
organów opiniodawczo-doradczych oraz nadawanie im opracowanych dla nich
regulaminów;
10) powoływanie i odwoływanie członków zespołów, komisji i organów
opiniodawczo-doradczych;
11) zatwierdzanie rocznych planów sekcji Zarządu oraz nadzorowanie ich
działalności;
12) ustalanie znaków i odznak organizacyjnych oraz wzorów dokumentów Związku;
13) prowadzenie rejestru członków Związku;
14) wnioskowanie do uprawnionych organów o nadawanie hodowcom unikatowych
cech identyfikacyjnych;
15) zaopatrywanie hodowców w obrączki;
16) organizowanie konkursów i wystaw ptaków;
17) zwoływanie i przygotowywanie Walnych Zgromadzeń;
18) rozpatrywanie wniosków kierowanych do Zarządu Związku;
19) zatrudnianie – zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie –
pracowników niezbędnych do wykonywania działalności biurowej i gospodarczej
oraz prowadzenie nadzoru nad tą działalnością;
20) prowadzenie strony internetowej Związku;
21) wykonywanie wszystkich innych czynności wynikających ze statutu PZOrn., a
należących do obowiązków Zarządu.
§ 35. 1. Posiedzenia Zarządu Związku odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej
jednak jak raz w kwartale.
2. Posiedzenia Zarządu Związku zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek
co najmniej dwóch członków Zarządu Związku, albo na pisemny wniosek Komisji
Rewizyjnej.
3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad posiedzenia Zarządu
Związku Prezes powiadamia członków Zarządu Związku co najmniej na 14 dni przed
terminem posiedzenia.
4. Uchwały Zarządu Związku zapadają zwykłą większością głosów. Do ważności
uchwał wymagana jest obecność co najmniej trzech członków Zarządu Związku, w tym
Prezesa. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa.
§ 36. 1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci Prezesa jego obowiązki
przejmuje Wiceprezes, a gdy jest to niemożliwe to Sekretarz.

2. W przypadku jednoczesnego ustąpienia Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza lub
całego Zarządu Związku, do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia, obowiązki Prezesa
przejmuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Rozdział 7
Komisja Rewizyjna
§ 37. Komisja Rewizyjna powołana jest do kontroli działalności statutowej Związku,
ze szczególnym uwzględnieniem strony organizacyjnej i finansowej.
§ 38. 1. Komisja Rewizyjna liczy trzech członków. Stanowią ją:
1) Przewodniczący;
2) Sekretarz;
3) Członek.
2. Na swoim pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie
Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Działalnością Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący.
§ 39. 1. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do przeprowadzania co najmniej raz w
roku szczegółowej kontroli całokształtu działalności Związku, a ponadto – w razie
konieczności – może przeprowadzać kontrole doraźne.
2. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedstawia
Zarządowi Związku.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu Związku z wnioskami
wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniem wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
4. Komisja Rewizyjna rozpatruje odwołania od wszelkich uchwał zarządu Związku w
okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami w terminie dwóch miesięcy od daty
wpłynięcia do niej tego odwołania na piśmie.
§ 40. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu roczne sprawozdania
ze swej działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawie
udzielenia lub nie udzielenia ustępującemu Zarządowi Związku absolutorium.
§ 41. Przewodniczący Komisji rewizyjnej lub inny wyznaczony przez niego członek
Komisji Rewizyjnej może z urzędu uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Związku z
głosem doradczym.
Rozdział 8
Majątek Związku
§ 42. 1. Majątek Związku powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków,
zapisów, dochodów z działalności gospodarczej, dochodów z majątku PZOrn. Oraz z
ofiarności publicznej.
2. Związek, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować
darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.
§ 43. Związek może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności
gospodarczej może być przeznaczony wyłącznie do finansowania celów statutowych.

§ 44. Związek może otrzymywać dotacje zgodnie z obowiązującym porządkiem
prawnym.
§ 45. 1. Dokumenty Związku powodujące zobowiązania majątkowe, względnie inne
skutki finansowe podpisują: Prezes i Skarbnik lub osoby przez nich upoważnione.
2. Postanowienia Zarządu Związku, zmierzające do uszczuplenia majątku Federacji,
wymagają zgody Walnego Zgromadzenia.
Rozdział 9
Likwidacja Związku
§ 46. W razie przyjęcia uchwały o rozwiązaniu Związku, Walne Zgromadzenie
powołuje równocześnie Komisję Likwidacyjną spośród członków w nim uczestniczących.
§ 47. Obowiązkiem Komisji Likwidacyjnej jest przeprowadzenie likwidacji w
możliwie najkrótszym czasie i w sposób zabezpieczający majątek Związku przed
nieuzasadnionym uszczupleniem.
§ 48. Komisja Likwidacyjna w szczególności powinna:
1) zawiadomić sąd o wszczęciu likwidacji z podaniem imion, nazwisk i miejsc
zamieszkania członków Komisji Likwidacyjnej;
2) dokonać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podając
do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania likwidacyjnego;
3) po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi wniosek o wykreślenie Związku z
rejestru stowarzyszeń.
§ 49. Jeżeli likwidacja nie zostanie zakończona w ciągu roku od dnia jej zarządzenia,
Komisja Likwidacyjna winna przedstawić sądowi przyczyny opóźnienia.
§ 50. O przeznaczeniu majątku Związku decyduje Walne Zgromadzenie podejmujące
uchwałę o rozwiązaniu Związku.

