STATUT STOWARZYSZENIA
POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie o nazwie „Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania” zwane dalej
„Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych
i prawnych, reprezentujących interesy polskich producentów Ubocznych Produktów Spalania
paliw energetycznych oraz innych odpadów masowych (UPS), działających na rzecz
zagospodarowania tych produktów w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska
naturalnego.
§2
Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej “Polska Unia UPS”, która jest prawnie
zastrzeżona, oraz nazwy w języku angielskim “Polish CCP Union”.
§3
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
§4
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo
o stowarzyszeniach [ Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 tekst jednolity z późniejszymi zmianami]
oraz na podstawie niniejszego Statutu i w oparciu o regulaminy wewnętrzne uchwalone przez
jego organy.
§5
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego
realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami RP.
§6
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
§7
Realizując swoje cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy swoich Członków. Może
jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.
§8
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
celu działania.
§9
Stowarzyszenie jest osobą prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
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ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
§ 10
Celem Stowarzyszenia jest:
1) kreowanie nowych i wspieranie istniejących programów badawczych, edukacyjnych oraz
informacyjnych w zakresie zagospodarowania UPS, w sposób bezpieczny i przyjazny dla
środowiska naturalnego;
2) wspieranie inicjatyw mających na celu gospodarcze wykorzystanie UPS w sposób
bezpieczny i przyjazny dla środowiska naturalnego oraz działanie na rzecz wzrostu
świadomości i akceptacji społecznej w tym zakresie;
3) działanie na rzecz ustanowienia oraz transformacji podstaw i przepisów prawnych
w zakresie zagospodarowania UPS w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska
naturalnego;
4) promowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych
w zakresie gospodarczego wykorzystania UPS;
5) działanie na rzecz powstania Tefrologii – dziedziny w naukach technicznych, zajmującej
się inżynierią popiołów;
6) działanie na rzecz doskonalenia kadr w przedsiębiorstwach zajmujących się
zagospodarowaniem UPS;
7) rozszerzanie wiedzy i
podnoszenie kwalifikacji osób działających w obszarze
wykorzystywania UPS, jak również osób zamierzających realizować się w tej dziedzinie.
§ 11
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia przed opinią publiczną, organami administracji
państwowej i samorządowej, instytucjami naukowymi i badawczymi, a także wobec
producentów UPS;
2) współpracę z wyżej wymienionymi organami, instytucjami i przedsiębiorstwami;
3) wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy Członkami Stowarzyszenia, oraz pomiędzy
Stowarzyszeniem a krajowymi i zagranicznymi organizacjami realizującymi podobne cele
4) czynny udział – poprzez obecność swoich przedstawicieli – w strukturach europejskich
organizacji o podobnych celach (ECOBA), jak również w pracach innych narodowych
lub międzynarodowych organizacji;
5) prawne, techniczne, edukacyjne i organizacyjne wspomaganie przedsiębiorstw
zajmujących się zagospodarowaniem UPS dla uzyskania certyfikatów oraz zezwoleń na
wykorzystywanie UPS w kraju i za granicą;
6) organizację lub współorganizację targów, konferencji i seminariów;
7) aktywne uczestnictwo w opracowaniu i realizacji projektów współfinansowanych przez
rząd Rzeczpospolitej Polskiej, Unię Europejską i fundusze ochrony środowiska;
8) wydawanie biuletynów informacyjnych;
9) organizowanie okresowych spotkań Członków;
10) prowadzenie działalności gospodarczej wspomagającej realizację celów statutowych,
w tym podejmowanie działań mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy
w obszarach związanych z wykorzystywaniem UPS,
11) organizację konkursu Polska Nagroda Popiołowa „FENIKS” i innych konkursów
propagujących idee związane z celami Stowarzyszenia oraz promujących ludzi
i przedsiębiorstwa osiągających sukcesy w tej dziedzinie;
12) doradztwo i szkolenia, w tym organizację studiów podyplomowych i doktoranckich dla
osób działających w obszarze wykorzystywania UPS
13) przygotowywanie metodologii budowania strategii rozwoju kadr w przedsiębiorstwach
zajmujących się zagospodarowaniem UPS.
§ 12
Stowarzyszenie, celem realizacji swych statutowych celów, może powoływać inne organizacje.
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ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§ 13
1.Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) Zwyczajnych;
2) Wspierających;
3) Honorowych
2. Osoba prawna może być jedynie Członkiem Wspierającym .
§ 14
Członkiem Zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do
czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która:
1) pragnie urzeczywistniać cele Stowarzyszenia;
2) złoży deklarację członkowską;
3) zostanie przyjęta przez Zarząd;
4) opłacała będzie kwotę wsparcia oraz inne wymagane przez Stowarzyszenie świadczenia.
§ 15
Członkiem Wspierającym może być: osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności
prawnych i niepozbawiona praw publicznych i osoba prawna, jeżeli każda z nich :
1) pragnie wspomagać działalność statutową Stowarzyszenia;
2) złoży deklarację członkowską;
3) złoży oświadczenie o deklarowanej Stowarzyszeniu pomocy;
4) zostanie przyjęta przez Zarząd;
5) opłacać będzie kwotę wsparcia oraz inne wymagane przez Stowarzyszenie świadczenia
§ 16
Członkiem Honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona w dziedzinie związanej z
realizacją celów statutowych Stowarzyszenia. Tytuł Członka Honorowego nadaje Walne
Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
§ 17
Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu, może zwalniać Członków Zwyczajnych
i Członków Honorowych z obowiązku opłacania składek i świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu, może Członkom Zwyczajnym odbierać
powyższy przywilej.
§ 18
Przyjęcia w poczet Członków Zwyczajnych oraz Wspierających dokonuje Zarząd zwykłą
większością głosów w drodze uchwały. Uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet Członków
Stowarzyszenia lub o odmowie przyjęcia, Zarząd podejmuje najpóźniej w terminie 3 miesięcy
od daty złożenia deklaracji przez ubiegającego się. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali
listę założycieli, dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, stają się jego Członkami
Zwyczajnymi z chwilą uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zarejestrowaniu.
§ 19
Od uchwały Zarządu, odmawiającej przyjęcia do
Stowarzyszenia, ubiegającemu się
przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni od daty
doręczenia tej uchwały. Uchwała Walnego Zebrania jest w tym przedmiocie ostateczna.
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§ 20
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
1) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia;
2) aktywnie uczestniczyć w pracach komisji powoływanych przez Stowarzyszenie;
3) dbać o dobre imię Stowarzyszenia;
4) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia;
5) przestrzegać postanowień statutu;
6) stosować się do uchwał organów Stowarzyszenia;
7) terminowo opłacać składki i inne świadczenia na rzecz Stowarzyszenia oraz wywiązywać
się z przyjętych na siebie zobowiązań.
§ 21
Członek Zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:
1) jest uprawniony do udziału w zebraniach Stowarzyszenia z głosem stanowiącym;
2) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze;
3) jest uprawniony do wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania
Stowarzyszenia i jego celów;
4) jest uprawniony do udziału, na zasadach określonych przez organizatorów, w szkoleniach,
konferencjach i innych formach działalności Stowarzyszenia.
Członek Honorowy posiada wszystkie prawa Członka Zwyczajnego.

§ 22
Członek Wspierający ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:
1) jest uprawniony do udziału w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym;
2) jest uprawniony do wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania
Stowarzyszenia i jego celów;
3) jest uprawniony do udziału, na zasadach określonych przez organizatorów, w szkoleniach,
konferencjach i innych formach działalności Stowarzyszenia;
§ 23
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje poprzez uchwałę Zarządu o skreślenie Członka z listy
członków lub uchwałę o wykluczenia Członka.
Skreślenie z listy członków następuje w wyniku:
1) złożenia przez Członka pisemnej rezygnacji;
2) śmierci Członka
3) utraty osobowości prawnej przez Członka Wspierającego
4) uchwały Zarządu o ustaniu członkostwa honorowego, podjętej nie wcześniej niż po
upływie roku od końca roku kalendarzowego, za który została opłacona ostatnia
składka.
Wykluczenie Członka następuje w przypadku:
a) działalności sprzecznej ze Statutem, uchwałami i regulaminami Stowarzyszenia;
b) długotrwałego ( co najmniej 6 miesięcznego) zalegania z płatnością składek, kwot
wsparcia lub innych wymaganych przez Stowarzyszenie świadczeń, mimo wezwań
wzywających do uregulowania należnych opłat;
c) utraty praw publicznych lub popełnienia czynu hańbiącego.
§ 24
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia lub skreślenia, Członkowi w terminie 30 dni
od doręczenia uchwały wraz z jej pisemnym uzasadnieniem, przysługuje prawo odwołania się
do Walnego Zebrania Członków. Uchwała podjęta przez Walne Zebranie Członków jest w tym
przedmiocie ostateczna.
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ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 25
Organami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna;
§ 26
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.
§ 27
Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy Członków uprawnionych do
głosowania, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równej
liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos przewodniczącego danego organu, zgodnie z
regulaminami wewnętrznymi.
§ 28
Walne Zebranie Członków może odbyć się, mimo uczestnictwa w obradach mniej niż połowy
Członków uprawnionych do głosowania, ale w obecności nie mniej niż 10 Członków. Uchwały
podjęte przez tak przeprowadzone Walne Zebranie Członków, są wiążące, pod warunkiem, że
możliwość taka zostanie przewidziana w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania
Członków wraz z podaniem godziny drugiego terminu Zebrania.
Zasady przeprowadzenia Walnego Zebrania Członków zawierające tryb zwołania Zebrania w
pierwszym i drugim terminie, określi szczegółowo Regulamin Walnego Zebrania.
§ 29
Uchwały Walnego Zebrania Członków dotyczące zmiany Statutu, rozwiązania Stowarzyszenia,
odwołania Prezesa Zarządu mogą zostać podjęte większością co najmniej 2/3 Członków przy
obecności minimum połowy Członków Stowarzyszenia.
§ 30
Zebrania wszystkich organów Stowarzyszenia obradują nad sprawami, dla których zostały
zwołane. Organy nie mogą podejmować wiążących uchwał w sprawach nieobjętych
porządkiem obrad podanym w zawiadomieniu o ich zwołaniu.
§ 31
Członkowi Zwyczajnemu i Honorowemu przysługuje jeden głos. Członek Wspierający bierze
udział w obradach organów Stowarzyszenia z głosem doradczym.
§ 32
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne
lub nadzwyczajne.
§ 33
Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd nie rzadziej niż raz w roku, w terminie
najpóźniej do sześciu miesięcy po upływie roku sprawozdawczego, zawiadamiając Członków
pisemnie o jego terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem
Zebrania.
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§ 34
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane z inicjatywy Zarządu, na wniosek
Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 Członków Zwyczajnych i
Wspierających. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd zawiadamiając Członków
pisemnie o jego terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed jego
terminem.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków musi się odbyć nie później niż 30 dni od zgłoszenia
wniosku.

§ 35
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) Uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz
udzielenie Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem;
3) wybór Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Członków Zarządu i Członków Komisji Rewizyjnej
oraz ich odwoływanie;
4) nadawanie godności Członka Honorowego;
5) nadawanie godności Prezesa Honorowego;
6) podejmowanie uchwał w sprawach zmian Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia;
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
8) uchwalenie regulaminów wewnętrznych Walnego Zebrania Członków, Zarządu i Komisji
Rewizyjnej;
9) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich;
10) decydowanie o zasadach zatrudnienia i wynagrodzenia Prezesa Zarządu;
11) podejmowanie uchwał w sprawie dysponowania majątkiem Stowarzyszenia;
12) podejmowanie uchwał w sprawie powołania przez Stowarzyszenie innych organizacji;
13) rozpatrywanie skarg Członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu;
14) uchwalanie, na wniosek Zarządu, wielkości składek i innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia, w tym jednorazowych opłat dodatkowych dokonywanych przez Członków
Stowarzyszenia;
15) zatwierdzania preliminarza budżetowego przedłożonego przez Zarząd.
§ 36
Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika oraz dwóch Członków.
W celu prawidłowego kierowania
bieżącą działalnością
Stowarzyszenia Zarząd może
utworzyć Biuro Stowarzyszenia i powołać jego Dyrektora.
Zakres uprawnień Dyrektora określają § 47-48.
§ 37
Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie lub mogą być zatrudnieni przez
Stowarzyszenie. Warunki zatrudnienia członków Zarządu określa Walne Zebranie Członków.
Do nawiązywania stosunku pracy z Prezesem Zarządu, w przypadku gdy ma być on
zatrudniony przez Stowarzyszenie, uprawniona jest Komisja Rewizyjna.
Właściwym do nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z innymi osobami jest
uprawniony Prezes Zarządu.
§ 38
Do kompetencji Zarządu należy:
1) zatwierdzanie planu pracy i budżetu, niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności
Stowarzyszenia;
2) zatwierdzanie przedstawianych biznesplanów w części merytorycznej i finansowej,
zatwierdzanie propozycji projektów indywidualnych, których realizacja związana jest z
działalnością statutową Stowarzyszenia o realizację których
wnioskują Członkowie
Stowarzyszenia;
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3) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
4) dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych mu przez
Walne Zebranie Członków;
5) reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu
6) przyjmowanie i wykreślanie Członków;
7) zwoływanie Walnych Zebrań Członków;
8) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o uchwalenie wysokości składek, kwot
wsparcia i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia oraz preliminarza budżetowego;
9) rozpatrywanie sporów pomiędzy Członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia;
10) powoływanie komisji, komitetów, zespołów i sekcji;
11) uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych dla kompetencji Walnego Zebrania Członków;
§ 39
Prezes Stowarzyszenia kieruje pracą Zarządu i przewodniczy jego posiedzeniom oraz
reprezentuje Stowarzyszenie. W przypadku jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes.

§ 40
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, z własnej inicjatywy (nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał), na wniosek, co najmniej dwóch Członków Zarządu albo na wniosek Dyrektora
Stowarzyszenia, zawiadamiając Członków Zarządu pisemnie o terminie posiedzenia, miejscu
i porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed wskazanym terminem.
§ 41
Do nabywania, zbywania i obciążania majątku oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia
upoważniony jest Zarząd zgodnie z § 38 pkt. 4 Statutu.
§ 42
Oświadczenia woli w sprawach Stowarzyszenia składa Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch
Członków Zarządu.
§ 43
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Przewodniczącego Komisji jej członkowie
wybierają spośród siebie. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie
wyjaśnień;
3) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności oraz
występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla członków Zarządu.
§ 44
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym. Zasady zwoływania posiedzeń Komisji Rewizyjnej oraz sposób wykonywania przez
nią czynności kontrolnych określa regulamin Komisji.
§ 45
1.Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
1) upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji określonej w § 26 ustala się
złożenie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków, na którym dokonany zostanie
wybór nowych władz;
2) zrzeczenia się udziału w tych organach;
3) odwołanie przez Walne Zebranie Członków;
4) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.

Strona 7 z 9

2.W uznaniu zasług Prezesa Zarządu, którego kadencja dobiegła końca, Walne Zebranie
Członków może mu przyznać funkcję Honorowego Prezesa Zarządu, którą pełni przez okres
jednego roku licząc od dnia ustania kadencji. Do uprawnień Honorowego Prezesa Zarządu
należy eksperckie wsparcie Zarządu.
§ 46
W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie
działalności bieżącej, prowadzenia projektów, wykonywania zadań określonych przez Walne
Zebranie Członków oraz obsługi administracyjnej Stowarzyszenia, Zarząd powołuje
Biuro Stowarzyszenia na czele z jego Dyrektorem, zwanym Dyrektorem Stowarzyszenia.
§ 47
1. Dyrektor Stowarzyszenia zatrudniany jest na podstawie kontraktu.
2. Dyrektor Stowarzyszenia pełni funkcję administracyjną i podlega bezpośrednio Zarządowi.
3. Zarząd określa wysokość pełnomocnictw finansowych Dyrektora Stowarzyszenia.
§ 48
1. Do zadań i kompetencji Dyrektora Stowarzyszenia należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
2) przygotowanie oraz organizacja posiedzeń Walnego Zebrania Członków i Zarządu oraz
wykonywanie innych czynności z tym związanych, określonych przez Zarząd;
3) wykonywanie zadań przewidzianych w przyjętym rocznym planie pracy i budżecie;
4) przygotowanie projektu planu działania i preliminarza budżetu na kolejny rok;
2.Dyrektor Stowarzyszenia jest uprawniony do reprezentowania Stowarzyszenia w ramach
pełnomocnictw udzielonych mu przez Zarząd.
3. Dyrektor Stowarzyszenia działa w ramach zatwierdzonych budżetów Stowarzyszenia.
4. Dyrektor Stowarzyszenia jest uprawniony do zawierania umów, zatrudniania osób oraz do
zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia i dysponowania środkami finansowymi
Stowarzyszenia, w ramach udzielonych mu pełnomocnictw finansowych, zgodnie z
zatwierdzonym budżetem i biznesplanami projektów.
ROZDZIAŁ V
FINANSE I MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 49
Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze. Na fundusze
składają się:
1) wpływy ze składek członkowskich;
2) dotacje, darowizny, spadki, zapisy, sponsoring;
3) wpływy z działalności statutowej;
4) dochody z imprez lub działalności gospodarczej.
§ 50
Jeśli jest to konieczne, Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu, może ustanowić
jednorazową opłatę dodatkową dla Członków Stowarzyszenia, w celu pokrycia niedoboru
środków lub dodatkowych kosztów Stowarzyszenia.
§ 51
Pozbawienie członkostwa lub dobrowolna rezygnacja z członkostwa w Stowarzyszeniu nie
zwalnia z obowiązku uiszczenia zaległych opłat na jego rzecz.
§ 52
Na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenie może podjąć działalność
gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
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§ 53
Stowarzyszenie może otrzymać dotację wg zasad określonych w odrębnych przepisach.
§ 54
Rachunkowość prowadzi się wg obowiązujących przepisów. Rok kalendarzowy jest rokiem
sprawozdawczym.

ROZDZIAŁ VI
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 55
Jeżeli uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia nie stanowi inaczej, likwidatorem jest Prezes
ostatniego Zarządu.
§ 56
Pozostały po zakończeniu likwidacji majątek Stowarzyszenia przeznacza się na
rozpowszechnianie wiedzy i umiejętności związanych z gospodarczym wykorzystaniem UPS.
ROZDZIAŁ VII
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 57
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo o stowarzyszeniach.
§ 58
Statut niniejszy sporządzony został na 9 ponumerowanych stronach i obowiązuje od dnia
prawomocnego wpisu Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

Statut Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania
w niniejszym brzmieniu zarejestrowany został w dn. 22.03.2011 r.
przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Zarząd Polskiej Unii UPS
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