STATUT
Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności
przyjęty uchwałą Walnego Zebrania w dn. 10 grudnia 2014 r.

politykę społeczną w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności.

I. Postanowienia ogólne
§1
Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności (zwana dalej Federacją) stanowi
związek stowarzyszeń w rozumieniu art. 22 Ustawy
z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
(Dz. U. 1989 nr 20 poz. 104), zwanej dalej Prawem
o stowarzyszeniach, zrzeszający stowarzyszenia działające na podstawie Prawa o stowarzyszeniach oraz
inne podmioty działające w obszarze przeciwdziałania
zjawisku bezdomności (w rozumieniu Europejskiej
Typologii Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego ETHOS opracowanej i opublikowanej przez Europejską Federację Organizacji Krajowych Pracujących
z Osobami Bezdomnymi FEANTSA) oraz wspierania
partycypacji osób bezdomnych w życiu społecznym.

§5
Swój cel Federacja realizuje poprzez:
1. stworzenie i prowadzenie platformy wymiany
informacji, doświadczeń i nawiązywania współpracy pomiędzy członkami Federacji oraz innymi
podmiotami pracującymi w obszarze bezdomności;
2. reprezentowanie interesów członków, jak i osób
bezdomnych, oraz występowanie w ich imieniu
wobec władzy ustawodawczej, administracji rządowej i samorządowej oraz ogółu społeczeństwa;
3. wpływanie na tworzenie skutecznych rozwiązań
prawnych w zakresie rozwiązywania problemu
bezdomności, w tym występowanie z projektami
rozwiązań prawnych lub ich opiniowanie i monitorowanie prac nad nimi;
4. tworzenie, opiniowanie i wspieranie wdrażania
polityk, strategii i programów:
a. zapobiegania, przeciwdziałania i wychodzenia bezdomności,
b. wspierania partycypacji osób bezdomnych w życiu społecznym,
c. ustanawiających standardy usług kierowanych do osób bezdomnych na poziomach prewencji, interwencji i integracji;
5. promowanie
współpracy
międzysektorowej
i funkcjonowania partnerstw lokalnych;
6. edukację (w tym działalność informacyjną, szkoleniową, konsultacyjną i wydawniczą) oraz aktywizację podmiotów zaangażowanych w działania
mające na celu przeciwdziałanie zjawisku bezdomności;
7. powoływanie i koordynację prac zespołów badawczych i eksperckich, organizację debat i konferencji naukowych oraz wszelkie inne formy
rozwoju wiedzy na temat zjawiska bezdomności,
w tym inicjowanie i koordynację prac badawczych
w zakresie bezdomności oraz monitorowanie

§2
Terenem działania Federacji jest Rzeczpospolita Polska, zaś siedzibą Warszawa.
§3
1. Federacja posiada osobowość prawną i prowadzi
działalność pożytku publicznego.
2. Członkostwo w Federacji nie narusza samodzielności organizacyjnej członków.
3. Federacja może przystępować do innych związków stowarzyszeń i nieformalnych organizacji
krajowych i zagranicznych, których cele zbliżone
są do jej celów.

II. Cele i sposoby działania Federacji
§4
Celem Federacji jest zapobieganie i łagodzenie skutków ubóstwa i wykluczenia społecznego osób zagrożonych bezdomnością i doświadczających bezdomności poprzez stymulowanie i wspieranie współpracy
wszystkich środowisk zaangażowanych w pomoc
osobom bezdomnym w Polsce oraz wpływanie na
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zmian ilościowych i jakościowych w populacji
osób bezdomnych;
8. komunikację społeczną, w tym organizację wydarzeń, kampanii i konferencji;
9. poszukiwanie, adaptację, wspieranie wdrażania
i upowszechnianie rozwiązań innowacyjnych
i dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania
zjawisku bezdomności, zarówno krajowych jak
i zagranicznych.

1.

2.

3.

4.

5.

sanym w § 1 i niedziałająca w celu osiągnięcia zysku.
2. Członkowie zwyczajni reprezentowani są w Federacji przez swoich ustawowych lub statutowych
przedstawicieli lub przedstawicieli upoważnionych w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, przez organy właściwe dla formy prawnej
członka.
§9
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. czynnego i biernego prawa wyborczego swoich
przedstawicieli do organów Federacji;
2. zgłaszania organom Federacji inicjatyw i wniosków dotyczących podjęcia działań mieszczących
się w obszarze celów statutowych Federacji;
3. korzystania z wszelkich form wsparcia i innych
aktywności organizowanych przez Federację dla
jej członków;
4. bieżących informacji o działalności Federacji.

§6
Dla realizacji swojego celu Federacja może
współpracować z organizacjami niezrzeszonymi
w Federacji, organami państwa i samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami, także zagranicznymi.
Federacja w realizacji celu swojej działalności
kieruje się następującymi zasadami (wartościami):
a. przejrzystości w działaniach,
b. respektowania suwerenności członków,
c. dbałości o integralność działań,
d. niekomercyjności,
e. apolityczności oraz otwartości światopoglądowej.
Federacja nie prowadzi działań polegających na
bezpośredniej pomocy osobom bezdomnym, które stanowiłyby powielenie lub konkurencję dla
oferty pomocowej członków Federacji.
Federacja opiera swoją działalność na pracy społecznej pracowników, członków i wolontariuszy
organizacji członkowskich.
Do prowadzenia swoich spraw Federacja może
zatrudniać pracowników.

§ 10
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. przestrzegania postanowień niniejszego statutu
oraz regulaminów i uchwał wydawanych przez
organa Federacji;
2. czynnego uczestnictwa w realizacji zadań Federacji oraz jej organów;
3. wspierania Federacji w osiągnięciu jej celów statutowych;
4. regularnego opłacania składek członkowskich.
§ 11
W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się zmniejszenie uchwałą Zarządu wysokości składki dla danego
członka Federacji na jego wniosek.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12
1. Członkiem wspierającym Federacji może zostać
na podstawie deklaracji członkowskiej każda osoba prawna, zaangażowana w działania mające na
celu przeciwdziałanie zjawisku bezdomności,
bezpośrednio pomagająca osobom bezdomnym,
prowadząca badania naukowe w obszarze bez-

§7
Członkowie Federacji dzielą się na zwyczajnych,
wspierających i honorowych.
§8
1. Członkiem zwyczajnym Federacji może zostać na
podstawie deklaracji członkowskiej każda osoba
prawna prowadząca działalność w obszarze opi2

domności lub w inny sposób związana z problemem bezdomności, w szczególności:
a. instytucje naukowo-badawcze;
b. zarządcy przestrzeni i obiektów prywatnych i publicznych w których bytują osoby bezdomne;
c. podmioty ekonomii społecznej.
2. Członkowie wspierający reprezentowani są
w Federacji przez swoich ustawowych lub statutowych przedstawicieli lub przedstawicieli upoważnionych w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności, przez organy właściwe dla formy
prawnej członka.
3. W szczególnych przypadkach członkiem wspierającym może zostać jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Zarządu z powodu uporczywego łamania obowiązków członka lub działania na szkodę Federacji albo jej członków.
2. Przyczyna zawieszenia powinna wynikać z uchwały Zarządu.
§ 17
Członkostwo w Federacji wygasa wskutek:
1. pisemnego wystąpienia członka z Federacji;
2. likwidacji lub rozwiązania członka będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
3. pozbawienia członkostwa uchwałą Walnego Zebrania na skutek uporczywego łamania obowiązków członka lub działania na szkodę Federacji albo jej członków.

§ 13
Członkiem honorowym Federacji może zostać osoba
prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej szczególnie zasłużona w działalności na rzecz przeciwdziałania zjawisku bezdomności
i pomocy osobom bezdomnym.

IV. Organy Federacji
§ 18
Organami Federacji są:
1. Walne Zebranie,
2. Zarząd,
3. Rada Programowa,
4. Komisja Rewizyjna.

§ 14
Członkowie wspierający i honorowi mają prawo do:
1. uczestniczenia w posiedzeniach władz Federacji
z głosem doradczym, na zasadach określonych
przez władze Federacji;
2. zgłaszania organom Federacji propozycji dotyczących podjęcia działań mieszczących się w obszarze celów statutowych Federacji;
3. korzystania z form wsparcia i innych aktywności
organizowanych przez Federację dla jej członków
na zasadach określonych przez władze Federacji;
4. bieżących informacji o działalności Federacji.

§ 19
1. Wyboru członków oraz uzupełnienia składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.
2. Członków Rady Programowej wybierają we własnym zakresie członkowie zwyczajni Federacji, po
jednym członku Rady Programowej na każde województwo reprezentowane przez członków zwyczajnych Federacji.
3. Dopuszcza się łączenie funkcji członka Zarządu
i Rady Programowej oraz członka Komisji Rewizyjnej i Rady Programowej.

§ 15
Członkowie wspierający i honorowi mają obowiązek
wspierania Federacji w dążeniu do osiągnięcia jej
celów statutowych.

§ 20
Kadencja organów wybieralnych Federacji trwa 3 lata.

§ 16
1. Członkostwo może ulec zawieszeniu do czasu
najbliższego Walnego Zebrania na mocy uchwały

§ 21
O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały organów
Federacji zapadają zwykłą większością głosów,
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w obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.

7. uchwalanie na wniosek Zarządu wysokości i sposobu naliczania składek członkowskich;
8. nadawanie i pozbawianie (z przyczyn opisanych w
§ 17 ust. 3) na wniosek Zarządu godności członka
zwyczajnego i wspierającego Federacji;
9. nadawanie i pozbawianie na wniosek Zarządu,
Rady Programowej lub 1/3 członków zwyczajnych
Federacji godności członka honorowego Federacji;
10. odwieszanie praw członkowskich zawieszonych
uchwałą Zarządu na podstawie § 16 niniejszego
statutu;
11. pełnienie funkcji drugiej instancji w przypadku
odwołań od decyzji Zarządu;
12. podejmowanie na wniosek Zarządu lub 1/3 członków zwyczajnych Federacji uchwał o przystąpieniu Federacji do innych związków stowarzyszeń
i nieformalnych organizacji krajowych i zagranicznych zgodnie z § 3 ust. 3 niniejszego statutu;
13. podejmowanie uchwał intencyjnych wskazujących innym organom Federacji pożądane kierunki
jej działalności;
14. podejmowanie uchwały o likwidacji Federacji.

Walne Zebranie
§ 22
Walne Zebranie jest najwyższym organem Federacji.
§ 23
1. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd, co
najmniej raz w roku.
2. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zebrania
zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Programowej, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 członków zwyczajnych
Federacji, w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące
od wpłynięcia wniosku.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego
Zebrania Zarząd zawiadamia wszystkich członków
Federacji pisemnie, co najmniej na 14 dni przed
datą Walnego Zebrania.
§ 24
1. Każdy członek zwyczajny reprezentowany jest na
Walnym Zebraniu przez jednego przedstawiciela
(delegata) upoważnionego do reprezentacji
członka zgodnie z § 8 ust. 2 niniejszego statutu.
2. Jedna osoba może być delegatem nie więcej niż
jednego członka Federacji.
3. Każdy delegat na Walne Zebranie ma jeden głos.

Zarząd Federacji
§ 26
Zarząd stanowi organ wykonawczy Federacji.
§ 27
Zarząd działa w oparciu o przyjęty przez Walne Zebranie regulamin.

§ 25
Do zadań Walnego Zebrania należy:
1. uchwalanie statutu Federacji oraz jego zmian;
2. uchwalanie regulaminów organów Federacji;
3. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji
Rewizyjnej;
4. podejmowanie uchwał o udzieleniu absolutorium
Zarządowi;
5. zatwierdzanie rocznego planu działania i budżetu
Federacji przedkładanego przez Zarząd;
6. zatwierdzanie sprawozdania z realizacji rocznego
planu działania i budżetu Federacji przedkładanego przez Zarząd;

§ 28
1. Zarząd składa się z 5-7 osób wybieranych przez
Walne Zebranie spośród przedstawicieli członków
zwyczajnych Federacji.
2. Członkowie Zarządu kierują działalnością Federacji poprzez wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.
3. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie, co nie wyklucza możliwości ich zatrudnienia przez Federację do pełnienia innych funkcji.
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4. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
a. odwołania członka Zarządu;
b. skazania członka Zarządu prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
c. ustania członkostwa w Federacji podmiotu delegującego członka Zarządu;
d. rezygnacji z członkostwa w Zarządzie;
e. śmierci członka Zarządu.

1.

2.

3.
4.

6. opracowywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych;
7. przesyłanie sprawozdań z działalności Komisji
Rewizyjnej w formie pisemnej członkom Federacji
na 14 dni przed datą Walnego Zebrania;
8. podejmowanie uchwał o zawieszeniu praw członkowskich na podstawie § 16 niniejszego statutu;
9. prowadzenie działalności informacyjnej wewnątrz
i na zewnątrz Federacji;
10. powoływanie Biura Federacji oraz innych jednostek organizacyjnych i zatrudnianie pracowników;
11. powoływanie zespołów roboczych, zespołów
eksperckich i innych ciał niezbędnych do realizacji
celu statutowego Federacji;
12. przygotowywanie i obsługa spotkań Rady Programowej.

§ 29
Pierwsze posiedzenie nowowybranego Zarządu
odbywa się w ciągu 14 dni od Walnego Zebrania,
na którym dokonano wyboru Zarządu.
Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze
swego grona Prezesa Zarządu, od jednego do
trzech zastępców oraz w razie potrzeby obsadza
inne niezbędne funkcje.
O dokonanym wyborze Prezes Zarządu informuje
wszystkich członków Federacji niezwłocznie.
Obowiązki Prezesa Zarządu wynikające z § 31 ust.
6 niniejszego statutu nie dotyczą pierwszego posiedzenia nowowybranego Zarządu.

§ 31
Do zadań Prezesa Zarządu należy:
1. reprezentowanie Federacji na zewnątrz (z zastrzeżeniem § 33 niniejszego statutu);
2. organizowanie prac Zarządu, w tym zwoływanie
i przygotowywanie posiedzeń Zarządu nie rzadziej
niż raz na kwartał;
3. nadzorowanie pracy Biura Federacji i innych jej
jednostek organizacyjnych;
4. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją budżetu Federacji;
5. udział w posiedzeniach Rady Programowej Federacji;
6. informowanie członków Zarządu, Rady Programowej i Komisji Rewizyjnej, co najmniej na 7 dni
przed datą posiedzenia Zarządu, o terminie, miejscu i porządku obrad Zarządu;
7. informowanie Rady Programowej, Komisji Rewizyjnej i członków Federacji o ustaleniach podjętych przez Zarząd w terminie do 14 dni od ich
podjęcia.

§ 30
Do zadań Zarządu należy:
1. kierowanie bieżącą działalnością Federacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym statutem, uchwałami Walnego Zebrania
oraz sugestiami Rady Programowej;
2. zarządzanie majątkiem Federacji;
3. zwoływanie, przygotowywanie i uczestniczenie
w Walnych Zebraniach;
4. opracowywanie rocznego planu działania i budżetu oraz przesyłanie ich w formie pisemnej członkom Federacji na 14 dni przed datą Walnego Zebrania, na którym mają one być zatwierdzone;
5. składanie sprawozdań z realizacji rocznego planu
działania i budżetu oraz przedstawianie ich Walnemu Zebraniu w sposób opisany w ust. 4;

§ 32
1. Uchwały Zarządu podejmowane są na posiedzeniach.
2. W przypadkach niecierpiących zwłoki głosowanie
może odbyć się w drodze ustalenia telefonicznego, za pomocą poczty elektronicznej, bądź usta-
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lenia korespondencyjnego, z dopełnieniem staranności powiadomienia wszystkich członków Zarządu o treści uchwały i umożliwieniem członkom
Zarządu oddania głosu.

2. sugerowanie Zarządowi (z uwzględnieniem
uchwał Walnego Zebrania) strategicznych kierunków działalności Federacji.
§ 39
Członkowie Rady Programowej mogą uczestniczyć
w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 33
Do złożenia ważnego oświadczenia woli Federacji,
w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, niezbędne jest współdziałanie co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub osoby przez niego
upoważnionej.

Komisja Rewizyjna
§ 40
1. Komisja Rewizyjna stanowi organ kontrolny Federacji.
2. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od
Zarządu Federacji i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli zewnętrznej i nadzoru.

Rada Programowa

Rada Programowa
programowy Federacji.

§ 34
stanowi

organ

doradczo-

§ 41
Komisja Rewizyjna działa w oparciu o przyjęty przez
Walne Zebranie regulamin.

§ 35
Rada Programowa działa w oparciu o przyjęty przez
Walne Zebranie regulamin.
§ 36
1. Rada Programowa składa się z członków w liczbie
równej ilości województw reprezentowanych
przez członków zwyczajnych Federacji.
2. Członkowie Rady Programowej wybierają spośród
siebie Przewodniczącego Rady oraz jego zastępcę.
3. Członkowie Rady Programowej pełnią swoje
funkcje nieodpłatnie, co nie wyklucza możliwości
ich zatrudnienia przez Federację do pełnienia innych funkcji.

1.

2.

3.

4.

§ 37
Rada Programowa spotyka się nie rzadziej niż raz na
kwartał.

5.

§ 38
Do zadań Rady Programowej należy:
1. analizowanie zgodności merytorycznych działań
Federacji z celami zapisanymi w niniejszym statucie;
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§ 42
Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób wybieranych przez Walne Zebranie spośród przedstawicieli członków zwyczajnych Federacji.
Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje nieodpłatnie i nie mogą być pracownikami Federacji.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być
członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba
skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe.
Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje w przypadku:
a. odwołania członka Komisji Rewizyjnej;
b. skazania prawomocnym wyrokiem sądu
powszechnego za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe;

c. ustania członkostwa w Federacji podmiotu reprezentowanego przez członka Komisji Rewizyjnej;
d. rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej;
e. śmierci członka Komisji Rewizyjnej.

V. Majątek Federacji
§ 46
Majątek Federacji stanowią ruchomości, nieruchomości i prawa majątkowe.
§ 47
1. Na fundusze Federacji składają się:
a. składki członkowskie;
b. dochody z majątku nieruchomego, ruchomego, praw majątkowych i działalności gospodarczej;
c. wpływy z działalności statutowej;
d. dotacje, subwencje i zapisy;
e. darowizny, spadki, wpływy z loterii
i zbiórek publicznych;
f. środki finansowe pochodzące z odpisu
1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Fundusze Federacji mogą być użyte wyłącznie na
cele określone w niniejszym statucie.
3. Fundusze Federacji gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym.

§ 43
1. Pierwsze posiedzenie nowowybranej Komisji
Rewizyjnej odbywa się w ciągu 14 dni od Walnego Zebrania, na którym dokonano wyboru Komisji.
2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna
wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jednego zastępcę oraz w razie potrzeby obsadza inne niezbędne funkcje.
3. O dokonanym wyborze Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej informuje wszystkich członków i organa Federacji niezwłocznie.
§ 44
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola całokształtu działalności Federacji,
w tym:
a. gospodarki majątkowej i finansowej,
b. zgodności działalności Federacji z niniejszym statutem,
c. wykonania uchwał Walnego Zebrania;
2. przedstawianie swoich wniosków i spostrzeżeń
Walnemu Zebraniu i Zarządowi Federacji;
3. składanie wniosków o udzielenie absolutorium
ustępującemu Zarządowi na Walnym Zebraniu;
4. składanie pisemnych sprawozdań ze swojej działalności Zarządowi do wiadomości na 21 dni
przed datą Walnego Zebrania oraz przedstawianie ich na Walnym Zebraniu.

§ 48
Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Federacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz
osób, z którymi członkowie (rozumiani w niniejszym i dalszych ustępach także jako przedstawiciele członków Federacji oraz członkowie organów członków Federacji), członkowie organów
Federacji oraz pracownicy Federacji 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";
2. przekazywania majątku Federacji na rzecz jej
członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli

§ 45
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć
w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
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przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3. 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;
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby
bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 52
Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Sąd Rejestrowy.

VI. Postanowienia końcowe
§ 49
Zmiany niniejszego statutu uchwala Walne Zebranie
na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub
1/3 członków zwyczajnych Federacji większością
2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.

1.

2.

3.

4.

§ 50
Uchwałę o likwidacji Federacji podejmuje Walne
Zebranie na wniosek Zarządu większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
Uchwała o likwidacji Federacji powinna zawierać:
a. wskazanie członków 5-osobowej Komisji
Likwidacyjnej;
b. postanowienie o przekazaniu pozostałego po likwidacji majątku.
Komisja Likwidacyjna przeprowadza likwidację
majątku Federacji, z uwzględnieniem wszelkich
ciążących na niej zobowiązań i uchwał Walnego
Zebrania.
Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanej Federacji.

§ 51
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem
zastosowanie ma Prawo o stowarzyszeniach oraz odpowiednie inne akty prawne.
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