Statut
Związku Polskich Parlamentarzystów
Rozdział 1
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA, DEWIZA I EMBLEMAT ZWIĄZKU
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: ,,Związek Parlamentarzystów Polskich '', zwane w dalszych
postanowieniach statutu “Związkiem” lub ,,ZPP''.
§2
ZPP działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
§3
1. Siedzibą ZPP jest miasto Warszawa.
2. Biuro Krajowego Zarządu ZPP mieści się przy Sekretarzu Generalnym.
§4
Godła ZPP są prawnie chronione. Mogą być używane w druku jedynie przez ZPP i jej struktury
oraz członków Związku.
§5
1. ZPP może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w tym
zakresie.
2. Dochód z działalności ZPP służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do
podziału między ich członków.
Rozdział 2
CELE, ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§6
Cele Związku:
1. Reprezentowanie i ochrona interesów byłych parlamentarzystów, przejawiająca się głównie w
podejmowaniu działań umożliwiających im powrót do pracy i wykonywania zawodu oraz
zapobiegających wykluczeniu społecznemu.
2. Tworzenie więzów autentycznej przyjaźni i koleżeństwa pomiędzy byłymi parlamentarzystami.
3. Pogłębianie wiedzy ogólnej i wymiany doświadczeń zawodowych.
4. Wykorzystanie potencjału intelektualnego parlamentarzystów.
5. Prowadzenie działalności charytatywnej i socjalnej na rzecz byłych parlamentarzystów i ich
rodzin.
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6. Pomoc członkom Związku i ich rodzinom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.
§7
1. ZPP jest neutralny wobec organizacji politycznych, związków zawodowych, wspólnot religijnych
i związków wyznaniowych, kierując się w realizacji swych zadań jedynie celami ideowymi
związku.
2. Wszystkie struktury ZPP mogą realizować jego cele w oparciu o niniejszy Statut.
3. ZPP może współpracować z innymi, podobnymi organizacjami.
§8
Do osiągnięcia założonych celów Związek zmierza w szczególności poprzez:
1. Przeprowadzanie krajowych i międzynarodowych sympozjów naukowych, spotkań i seminariów.
2. Propagowanie i przeprowadzanie szkoleń, w tym nauki języków.
3. Wymianę i publikację informacji z zakresu działalności parlamentarnej.
5. Zaangażowanie w rozwiązywanie problemów społecznych i gospodarczych.
8. Rozwijanie współpracy w sferze zawodowej, socjalnej, kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej i
turystycznej z podobnymi organizacjami narodowymi i zagranicznymi.
9. Współuczestniczenia w przygotowaniu polskiej i światowej bibliografii prac dotyczących
problematyki parlamentarnej oraz ZPP.
10. Inicjowanie wymiany korespondencji dla podtrzymania i nawiązywania kontaktów.
Rozdział 3
CZŁONKOWIE ZWIĄZKU
§9
1. W Związku występują następujące rodzaje członkostwa:
a) członkostwo zwyczajne,
b) członkostwo wspierające.
2. Członkiem zwyczajnym ZPP może zostać osoba, która pełniła mandat posła lub senatora w
parlamencie polskim lub posła w parlamencie europejskim.
3. Członkiem wspierającym może zostać osoba, która aktualnie pełni parlamentarny mandat posła
lub senatora w parlamencie polskim lub posła w parlamencie europejskim..
4. Członkostwo w ZPP jest dobrowolne.
5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd ZPP zwykłą większością głosów, po
złożeniu przez nich pisemnej deklaracji według wzoru określonego przez Zarząd.
a) Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd ZPP uchwały o przyjęciu;
b) o podjęciu uchwały o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia Zarząd zawiadamia pisemnie
zainteresowanego.
6. Założyciele ZPP, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację
stowarzyszenia, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o
zarejestrowaniu Stowarzyszenia .
7. Przyjęcia na członka zwyczajnego i wspierającego ZPP można odmówić bez podania przyczyny.
Od decyzji odmownej można złożyć odwołanie do Walnego Zebrania Członków ZPP, przy czym
jego uchwała w tej sprawie jest ostateczna.
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§ 10
1. Utrata członkostwa następuje wskutek:
1) skreślenia w przypadku:
a) dobrowolnego wystąpienia członka,
b) nie opłacenia składki członkowskiej przez okres dłuższy niż rok,
c) śmierci członka;
2) wykluczenia w przypadku działania na szkodę Związku lub rażącego naruszenia statutu ZPP.
a) uchwałę o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd.
b) wykluczonemu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków ZPP w ciągu
30 dni od doręczenia mu decyzji o wykluczeniu wraz z uzasadnieniem. Uchwała Walnego Zebrania
Członków ZPP w tej sprawie jest ostateczna.
3. Ponowne przyjęcie członka odbywa się na zasadach okreslonych w § 9.
4. W przypadku utraty członkostwa, opłacona składka nie podlega zwrotowi.
5. Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do członków wspierających.
6. Szczegółowy tryb postępowania w związku z nabyciem, otrzymaniem albo utratą członkostwa
określa Regulamin.
§ 11
1. Członkowie zwyczajni ZPP mają prawo:
a) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym,
b) wybierać i być wybieranym do władz ZPP,
c) brać czynny udział we wszystkich formach działalności Związku,
d) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Związku, żądać informacji o sposobie ich załatwienia
oraz oceniać działalność władz ZPP,
e) otrzymywać od władz ZPP pomoc w realizacji statutowych zadań,
f) korzystać z urządzeń ZPP,
g) korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej ZPP,
h) być odznaczani lub wyróżniani za szczególne zasługi dla ZPP.
2. Członkowie wspierający uprawnieni są do korzystania z praw członka zwyczajnego z wyjątkiem
czynnego i biernego prawa wyborczego, a na Walnym Zebraniu Członków przysługuje im tylko
głos doradczy.
3. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.
4. Członkowie wspierający udzielają pomocy ZPP w realizacji jego zadań statutowych i
przestrzegają postanowień Statutu i uchwał władz Związku.
5. Członek związku może udzielić pisemnego pełnomocnictwa osobie mającej pełną zdolność do
czynności prawnych do wykonywania uprawnień, o których mowa w ust. 1 z wyjątkiem prawa do
bycia wybieranym do władz ZPP.
§ 12
Członkowie ZPP są zobowiązani:
a) dążyć do realizacji celów i zadań Związku, troszczyć się o jego dobro i rozwój;
b/ uczestniczyć w działalności Związku;
c) przestrzegać statutu, uchwał i postanowień Związku;
d) terminowo opłacać ustaloną składkę roczną;
e) powiadomić Prezydium Zarządu ZPP o skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego.
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Rozdział 4
WŁADZE ZWIĄZKU
Postanowienia ogólne
§ 13
1. Władzami ZPP są:
a) Walne Zebranie Członków;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w
głosowaniu tajnym, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu
opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.
4. Wyboru Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się spośród kandydatów - członków
ZPP, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.
§ 14
1. Członkostwo w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
a) upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji określonej w § 13 ust. 2,
uważa się dzień odbycia Walnego Zebrania Członków, na którym Zarząd złoży sprawozdanie za
ostatni rok działalności;
b) ustania członkostwa w ZPP;
c) pisemnego zrzeczenia się udziału w tych władzach;
d) odwołania przez Walne Zebranie Członków na na wniosek co najmniej 10 członków ZPP.
2. W razie niedokonania wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu
Członków, o którym mowa w ust. 1 lit. a, dotychczasowy Zarząd i Komisja Rewizyjna pełnią swoje
obowiązki do czasu wyboru nowych władz.
3. Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej musi zostać dokonany najpóźniej w ciągu 3
miesięcy od dnia upływu kadencji poprzednich władz ZPP.
4. W razie, gdy skład władz Związku ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie
ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który
uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
§ 15
1.Organy statutowe, o których mowa w § 13 ust. 1, lit. a, b i c związane są uchwałami organów
władzy w swojej strukturze oraz wyższego szczebla. Zasada ta dotyczy również odwołań, jeśli
przepis szczegółowy nie stanowi inaczej.
2.Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów, jeśli statut nie stanowi inaczej.
3. Zebranie organów statutowych ZPP jest prawomocne tylko wtedy, gdy uczestniczy w nich więcej
niż połowa członków należących do jego gremium, którzy zostali uprzednio zaproszeni na to
zebranie zgodnie z wymogami Regulaminu, chyba że statut stanowi inaczej.
4. W celu uzyskania prawomocności zebrania dopuszcza się uczestnictwo w formie łączności
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telefonicznej lub internetowej. Nie dotyczy to zebrania organów władzy Związku.
5. Na zebraniu Prezydium Zarządu, w przypadku braku rozstrzygnięcia, decydujący głos ma osoba
prowadząca zebranie.
6. Przepis ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio do Komisji Rewizyjnej.
7. Tryb zwoływania i prowadzenia zebrania organów statutowych określa Regulamin.
§ 16
Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od organów zarządzającego i wykonawczego,
niepodlegającym im w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej, przy czym członkowie
Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego i wykonawczego, ani
pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej.
Walne Zebranie Członków
§ 17
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą ZPP.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) określenie głównych kierunków programu działania ZPP,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) udzielania Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
d) wybór Zarządu, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika,
e) wybór Komisji Rewizyjnej,
f) odwoływanie członków władz ZPP,
g) uzupełnianie składu władz ZPP,
h) rozstrzyganie odwołań od uchwał o wykreśleniu z listy członków w wypadku przewidzianym w
§ 10, ust. 2 b.
i) określenie wysokości składki członkowskiej,
j) dokonywanie zmian w Statucie,
k) decydowanie o rozwiązaniu ZPP,
l) decydowanie o innych sprawach, jeżeli wynika to z postanowień Statutu,
m) decydowanie o innych sprawach Związku nie zastrzeżonych postanowieniami Statutu do
kompetencji innych władz ZPP.
§ 18
1. Po zarejestrowaniu stowarzyszenia Komitet Założycielski zwołuje pierwsze inauguracyjne Walne
Zebranie Członków, na którym zostanie wybrany Zarząd i Komisja Rewizyjna na pierwszą
kadencję.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd i jest poświęcone
w szczególności sprawom wymienionym w § 17 ust. 2.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zostaje zwołane przez Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek 1/3 liczby członków ZPP.
4. W przypadkach wymienionych w ust. 3, lit. b i c Zarząd ma obowiązek zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od dnia złożenia przedmiotowego
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wniosku.
5. Zarząd ma obowiązek zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w celu
rozpatrzenia odwołania od uchwały, o której mowa w § 10 ust. 2 b oraz w celu uzupełnienia składu
władz Związku w ciągu 30 dni od dnia złożenia przedmiotowego odwołania albo od dnia
zmniejszenia się składu władz.
6. Walne Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna w przypadku, gdy:
a) Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od upływu roku od
dnia poprzedniego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
b) Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od dnia złożenia
wniosku, o którym mowa w ust. 3, lit. b i c,
c) Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w przypadkach i terminie
określonym w ust. 4.
7. Organ zwołujący Zwyczajne Walne lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
powinien powiadomić wszystkich członków Związku na piśmie za potwierdzeniem odbioru o jego
terminie i proponowanym porządku obrad nie później 14 dni przed tym terminem.
8. Porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.
§ 19
1. Jeżeli ust. 2 nie stanowi inaczej Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą
większością głosów bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania obecnych na
Walnym Zebraniu Członków.
2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Związku Walne Zebranie Członków podejmuje
bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.
3. Jeżeli Walne Zebranie Członków nie może podjąć uchwał, o których mowa w ust. 2 z
powodu braku wymaganego kworum zwołuje się w ciągu miesiąca kolejne Walne Zebranie
Członków, na którym można podjąć te uchwały bezwzględną większością głosów niezależnie od
liczby obecnych na nim członków uprawnionych do głosowania.
ZARZĄD ZPP
§ 20
1. Zarząd ZPP jest organem zarządzającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków. Posiada
kompetencje organu zatwierdzającego.
2. Zarząd składa się z 7-10 członków.
3. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie Członków.
§ 21
Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:
1) reprezentowanie ZPP na zewnątrz,
2) kierowanie bieżąca działalnością Związku;
3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
4) przyjmowanie i wykreślanie z listy członków Związku;
5) zarządzanie majątkiem Związku;
6) uchwalanie budżetu ZPP;
7) zatwierdzanie sprawozdania finansowego i bilansu Zarządu zgodnie z przepisami finansowymi;
8) uchwalanie wysokości i zasad podziału składek członkowskich w Związku;
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9) nadawanie wyróżnień oraz zatwierdzanie kandydatów do odznaczeń;
10) sprawowanie nadzoru nad Prezydium Zarządu w zakresie zarządzania sprawami majątkowymi
Związku;
11) zatwierdzanie organizacji Biura Zarządu;
12) powoływanie komisji problemowych do realizacji określonych celów statutowych;
13)uchwalanie Regulaminów oraz zmian w Regulaminach;
14) podejmowanie decyzji w innych sprawach, jeżeli wynika to z postanowień Statutu.
§ 22
1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania ZPP są: prezes bądź zastępująca go osoba i jeden z
członków Prezydium Zarządu.
2. Osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu ZPP są osoby
wymienione w ust. 1. Drugim członkiem prezydium powinien być Skarbnik.
3. Prezesa ZPP może zastąpić Wiceprezes upoważniony pisemnie przez Prezesa lub wyznaczony
uchwałą Prezydium Zarządu.
4. Tryb i zasady kierowania w ZPP, w tym zastępstwa osób funkcyjnych, określa Regulamin.
§ 23
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
liczby jego członków. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa, a w przypadku jego
nieobecności głos Wiceprezesa. W przypadku nieobecności Prezesa i Wiceprezesa decyduje głos
Sekretarza.
PREZYDIUM ZARZĄDU
§ 24
1. Organem wykonawczym - kierującym sprawami bieżącymi, jest Prezydium Zarządu.
2. Jeśli Walne Zebranie Czlonków nie postanowi inaczej, w skład Prezydium Zarządu wchodzą:
1) Prezes ZPP;
2) Wiceprezes (w liczbie 2);
3) Sekretarz;
4) Skarbnik;
3. Pracą Prezydium Zarządu kieruje Prezes lub zastępująca go osoba.
4. Prezydium Zarządu może składać wnioski do Zarządu w sprawie organizacji Biura Zarządu oraz
o powołanie komisji problemowych do realizacji określonych celów statutowych.
5. Prezydium Zarządu zbiera się na wniosek Prezesa, zastępującej go osoby lub na żądanie 1/3 jego
członków nie rzadziej niż 4 razy w roku.
6. Tryb powoływania i szczegółowe zadania Biura Zarządu, komisji problemowych oraz asystentów
określa Regulamin.
§ 25
1. Do kompetencji Prezydium Zarządu w szczególności należy:
1) bieżące kierowanie pracami Związku;
2) zwoływanie zebrań Zarządu;
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3) przygotowanie projektu i wykonanie preliminarza budżetowego;
4) przygotowanie projektów regulaminów w sytuacjach, kiedy statut o tym nie wspomina, a jest to
niezbędne dla sprawnego funkcjonowania Związku;
5) określanie rodzaju dokumentacji, jej obiegu oraz zasad i terminów sporządzania sprawozdań,
8) opracowanie zakresów obowiązków dla osób funkcyjnych w Prezydium Zarządu;
9) nadzór nad pracą Biura Zarządu i powołanych komisji problemowych.
3. Szczegółowe zasady obiegu dokumentów i sporządzania sprawozdań określa Regulamin.

KOMISJA REWIZYJNA
§ 26
1. Komisja składa się z co najmniej 3 członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego
i sekretarza.
2. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala Walne Zebranie Członków.
3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po jego wyborze.
4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
5. Przewodniczący lub członek Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w zebraniu organów
statutowych, a w zebraniu innych organów na ich zaproszenie.
6. Obowiązkiem prezydium jest powiadomienie przewodniczącego Komisji Rewizyjnejo terminie
zebrania organu, o których mowa w ust. 5.
§ 27
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej ZPP.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej ZPP;
b) kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem
przez Zarząd;
c) kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków przez
Zarząd;
d) przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosków w sprawie udzielenia
absolutorium Zarządowi;
e) składanie wniosku o absolutorium dla ustępującego organu wykonawczego;
f) zwoływanie Walnego Zebrania Członków w przypadku określonym w § 18 ust. 6;
g) złożenie sprawozdania z pracy komisji na koniec kadencji.
3. Przewodniczący Komisji inicjuje kontrole i odpowiada za wykonanie zadań statutowych.
4. Tryb i szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Działania Komisji
Rewizyjnej.
Rozdział 5
MAJĄTEK I FUNDUSZE ZWIĄZKU
§ 28
1. Źródłem dochodów ZPP są:
a) składki członkowskie,
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b) dotacje, darowizny, spadki i zapisy;
c) wpływy z działalności statutowej;
d) dochody z majątku ZPP;
e) ofiarności publicznej;
e) dochody z działalności gospodarczej.
§ 29
1. ZPP może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Dochody z działalności gospodarczej ZPP służą realizacji celów statutowych Związku i nie
mogą być przeznaczone do podziału między członków ZPP.
3. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność statutową.
§ 30
Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli i podpisywania dokumentów upoważnieni
są Prezes z jednym z członków Zarządu, działający łącznie.
§ 31
1. W ZPP zabrania się:
a) 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”,
b) 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,
c) 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,
d) 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.
§ 32
Księgowość ZPP prowadzi się zgodnie z przepisami instrukcji finansowej określonej w
Regulaminie.
Rozdział 6
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU
§ 33
1. Prezydium Zarządu może złożyć wniosek do Zarządu o zmianę statutu Związku.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 może być złożony najpóźniej w roku poprzedzającym rok
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odbycia Walnego Zebrania Członków.
3. Jeśli wniosek uzyska poparcie Zarządu, wówczas organ ten powołuje Komisję Statutową w celu
opracowania projektu zmian w Statucie.
4. O zmianie Statutu decyduje Walnego Zebranie Członków podejmując stosowną uchwałę, przy
czym uchwała o zmianach w statucie Związku jest ważna, jeżeli za jej przyjęciem oddano co
najmniej 3/4 głosów w obecności co najmniej połowy członków.
5. Tryb powoływania oraz zakres i okres pracy Komisji Statutowej określa Regulamin.
§ 34
1. Wniosek o rozwiązanie Związku może przedstawić 3/4 członków Zarządu lub 1/2 członków
Związku.
2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 6 miesięcy od daty przyjęcia
wniosku.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków uchwala rozwiązanie Związku większością co
najmniej 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków.
4. W uchwale o rozwiązaniu stowarzyszenia wyznacza się likwidatora oraz określa sposób
likwidacji i przeznaczenia majątku.
4. W przypadku rozwiązania ZPP jego majątek zostaje przekazany jednej lub więcej organizacji
dobroczynnych wskazanych przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.
Rozdział 7
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
§ 35
1. Prezydium Zarządu ZPP jest odpowiedzialne za opracowanie projektów Regulaminów, o którym
mowa w statucie. Regulamin przyjmuje w formie uchwały Zarząd ZPP.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy prawa o
Stowarzyszeniach.
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