Statut
Stowarzyszenia
Centrum Radiokomunikacji Amatorskiej
w Świdnicy
Zatwierdzony przez zebranie członków założycieli w dniu 27 kwietnia 2010 roku.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie Centrum Radiokomunikacji Amatorskiej w Świdnicy zwane dalej w skrócie CRA jest
stowarzyszeniem osób fizycznych, posiadającym osobowość prawną.
2. CRA działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, innych
przepisów prawa, zaleceń Polskiego Związku Krótkofalowców oraz niniejszego statutu.
3. CRA może posiadać status organizacji pożytku publicznego.
4. CRA może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych, których cele są bliskie CRA.
§2
1. Terenem działania CRA jest obszar Dolnego Śląska.
2. Siedzibą CRA jest miasto Świdnica. Siedzibą Sekretariatu Zarządu CRA może być dowolna miejscowość na
terenie powiatu świdnickiego.
3. CRA może używać znaku graficznego.
4. Nazwa CRA i znak graficzny są własnością CRA.
5. Symbole i pieczęcie oraz znak graficzny CRA ustala Zarząd CRA.
6. Centralną radiostacją CRA jest radiostacja o znaku wywoławczym SP6PZG.

ROZDZIAŁ II
Misja, cele i zadania CRA oraz sposoby ich realizacji
§3
Misja CRA :
Stowarzyszenie Centrum Radiokomunikacji Amatorskiej w Świdnicy jest organizacją, skupiającą osoby
zainteresowane różnymi formami łączności radiowej i wykorzystaniem ich dla rozwoju własnego i dobra
społecznego. CRA dba o rozwój służby radiokomunikacji amatorskiej na ziemi świdnickiej.
§4
Celami CRA są:
1. Zrzeszanie osób fizycznych zajmujących się i zainteresowanych radioamatorstwem, krótkofalarstwem oraz
współpraca z innymi stowarzyszeniami o podobnym charakterze.
2. Reprezentowanie i obrona interesów członków CRA wobec władz;
3. Organizowanie łączności radiowej w przypadkach klęsk żywiołowych i innych zagrożeń;
4. Promowanie województwa dolnośląskiego przez amatorskie radio;
5. Popieranie badań , eksperymentów oraz innowacji technicznych i naukowych w zakresie radiokomunikacji;
6. Działalność poligraficzna w zakresie radioamatorstwa i krótkofalarstwa;
7. Gromadzenie środków materialnych i gospodarowanie nimi zgodnie z celami CRA;
8. Organizowanie spotkań , wykładów, konferencji;
9. Wspieranie inicjatyw gospodarczych i kulturalnych radioamatorów i krótkofalowców ziemi świdnickiej,
zgodnie z celami CRA;
10. Kierowanie do władz postulatów i wniosków;
11. Współpraca z Polskim Związkiem Krótkofalowców oraz organizacjami zagranicznymi o podobnych
zainteresowaniach oraz organizacjami działającymi na terenie województwa dolnośląskiego promującymi
kulturę, sztukę oraz historię regionu;
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12. Pomoc klubom zrzeszonym w stowarzyszeniu w pozyskiwaniu sprzętu technicznego;
13. Przeprowadzanie łączności z krótkofalowcami na całym świecie poprzez radiostacje amatorskie;
14. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, oddziaływanie na dzieci i młodzież z rodzin zagrożonych
alkoholizmem poprzez zainteresowanie krótkofalarstwem oraz najnowszymi środkami łączności;
15. Działanie na rzecz dziedzictwa narodowego Polski;
16. Prowadzenie działalności społecznie użytecznej w dziedzinie kultury, sztuki , edukacji i oświaty.
§5
CRA może prowadzić zarówno odpłatną jak i nieodpłatną działalność.
1. W ramach działalności odpłatnej CRA wykonuje działalność w następujących dziedzinach:
a) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych PKD 85.51Z;
b) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59B;
c) Działalność wspomagająca edukację PKD 85.60Z;
2. W ramach działalności nieodpłatnej CRA wykonuje działania z następujących dziedzin:
a) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych PKD 94.99Z;
b) Nadawanie programów radiofonicznych PKD 60.10Z;
c) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej , z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
PKD 61.20Z;
d) Wydawanie książek PKD 58.11Z;
e) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD 58.14Z;
f) Pozostałość działalność wydawnicza PKD 58.19Z;
g) Działalność portali internetowych PKD 63.12Z;
h) Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20B;
i) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa, techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.90Z;
j) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 82.30Z;
k) Obrona narodowa PKD 84.22Z;
l) Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne PKD 84.24Z;
m) Działalność klubów sportowych PKD 93.12Z;
n) Działalność obiektów kulturalnych PKD 92.32Z;
§6
CRA opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do wykonania określonych prac CRA może
zatrudnić osoby fizyczne lub prawne na podstawie obowiązujących przepisów.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
Członek zwyczajny.
§7
Członkiem zwyczajnym CRA może być:
1. Osoba fizyczna, posiadająca ważne pozwolenie radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub
nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacji amatorskiej, która złożyła pisemną deklarację
członkowską, zawierającą oświadczenie o zapoznaniu się ze statutem CRA.
2. Osoba fizyczna, nie posiadająca pozwolenia radiowego, która złożyła pisemną deklarację członkowską,
zawierającą oświadczenie o zapoznaniu się ze Statutem CRA.
3. Dla osób małoletnich poniżej 16 lat wymagana jest zgoda przedstawicieli ustawowych.
§8
Członek zwyczajny CRA nie posiadający pozwolenia radiowego na używanie radiowych urządzeń nadawczych
lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacji amatorskiej może złożyć pisemny wniosek o wydanie
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licencji nasłuchowej. Tryb wydawania licencji nasłuchowej musi być zgodny z zasadami określonymi przez Polski
Związek Krótkofalowców.
§9
Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd CRA na podstawie pisemnej deklaracji.
§ 10
1. Członek zwyczajny ma prawo do :
a) czynnego i biernego wyboru do władz CRA z zastosowaniem ust. 2;
b) korzystania ze znaku graficznego CRA w sposób określony postanowieniami Statutu CRA i regulaminów
wewnętrznych CRA;
c) korzystania z pomocy CRA w zakresie określonym regulaminami wewnętrznymi CRA;
d) zgłaszać wnioski i postulaty w spawach dotyczących działalności CRA;
e) brać udział we wszystkich formach działalności CRA.
2. Członek zwyczajny, małoletni poniżej 16 lat nie posiada prawa do głosowania na walnych zebraniach oraz
do korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz CRA.
§ 11
1. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
a) przestrzegania postanowień Statutu CRA, regulaminów wewnętrznych i uchwał władz CRA;
b) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych CRA;
c) przestrzegania norm współżycia społecznego i dobrych obyczajów działalności krótkofalarskiej;
d) rzetelnego wypełniania obowiązków wynikających z przyjętych funkcji we władzach CRA;
e) opłacania składek zgodnie z obowiązujących w CRA regulaminem.
2. W przypadku wyrządzenia szkody przez członka zwyczajnego, CRA może dochodzić jej naprawienia na
zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
§ 12
1. Członek zwyczajny może być wykluczony z CRA z następujących powodów :
a) nieprzestrzegania Statutu CRA, regulaminów wewnętrznych i uchwał obowiązujących w CRA;
b) uporczywego naruszania zasad etyki krótkofalarskiej i zasad współżycia w środowisku krótkofalarskim;
c) podejmowania działań przynoszących szkodę CRA.
2. Decyzje o wykluczeniu członka zwyczajnego podejmuje Zarząd CRA.
3. Członek zwyczajny może odwołać się do Walnego Zebrania Członków CRA od uchwały Zarządu CRA w
przedmiocie wykluczenia ze stowarzyszenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej
CRA w terminie do 30 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu CRA.
4. Członek zwyczajny wykluczony z CRA może być ponownie przyjęty do CRA na warunkach jak dla nowo
wstępujących członków , po ustaniu przyczyn wykluczenia nie wcześniej niż po upływie czterech lat od daty
wykluczenia.
§ 13
Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek :
a) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie;
b) śmierci;
c) wykluczenia uchwałą Zarządu CRA a w przypadku odwołania o którym mowa w §12 pkt 3 uchwałą
Walnego Zebrania Członków CRA.
Członek wspierający.
§ 14
Członkiem wspierającym CRA może być osoba fizyczna lub prawna krajowa lub zagraniczna zainteresowana
wspieraniem celów CRA finansowo, rzeczowo bądź własną działalnością. Uchwałę o przyjęciu członka
wspierającego podejmuje Zarząd CRA na podstawie pisemnej deklaracji.
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§ 15
Członek wspierający ma prawo do współpracy z CRA na zasadach określonych przez Zarząd CRA.
Członek wspierający ma prawo otrzymania corocznych sprawozdań Zarządu CRA.
Decyzje o skreśleniu z listy członków wspierających podejmuje Zarząd CRA.
Członek wspierający może odwołać się do Walnego Zebrania Członków CRA od uchwały Zarządu CRA w
przedmiocie skreślenia z listy członków wspierających stowarzyszenie. Odwołanie składa się za
pośrednictwem Komisji Rewizyjnej CRA w terminie do 30 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu CRA.

§ 16
Członek wspierający traci swoje prawa członkowskie na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi CRA;
b) skreślenia na podstawie uchwały Zarządu CRA a w przypadku odwołania o którym mowa w §15 pkt 4
uchwałą Walnego Zebrania Członków CRA.
§ 17
1. Członek wspierający jest zobowiązany do:
a) przestrzegania postanowień Statutu CRA i uchwał władz CRA;
b) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych CRA;
c) przestrzegania norm współżycia społecznego i dobrych obyczajów działalności krótkofalarskiej;
d) wypełniania obowiązków wynikających z przyjętych zobowiązań wobec CRA;
2. W przypadku wyrządzenia szkody przez członka wspierającego, CRA może dochodzić jej naprawienia na
zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

ROZDZIAŁ IV
Władze CRA.
§18
Głównymi organami władzy CRA są :
1. Walne Zebranie Członków CRA.
2. Zarząd CRA.
3. Komisja Rewizyjna CRA – organ kontroli wewnętrznej.
Walne zebranie członków CRA.
§ 19
Najwyższą władzą Stowarzyszenia Centrum Radiokomunikacji Amatorskiej w Świdnicy jest walne zebranie
członków CRA zwane dalej w skrócie Walne Zebranie.

1.
2.

§ 20
W Walnym Zebraniu uczestniczą członkowie zwyczajni z głosem decydującym.
W Walnym Zebraniu uczestniczą z głosem doradczym :
a) członkowie wspierający,
b) zaproszeni goście.

§ 21
1. W Walnym Zebraniu każdy członek zwyczajny CRA ma jeden głos.
2. Uchwały Walnego Zebrania zwołanego w pierwszym terminie zapadają zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej 1/2 ogółu uprawnionych członków.
3. Uchwały Walnego Zebrania zwołanego w drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów obecnych
członków.
4. Uchwały dotyczące zmiany Statutu oraz rozwiązania CRA są podejmowane większością co najmniej 2/3
głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
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§ 22
Walne Zebranie jest zwoływane nie rzadziej, niż co cztery lata uchwałą Zarządu CRA.
Walne Zebranie może być zwołane uchwałą Zarządu CRA na wniosek:
a) co najmniej 10% członków CRA;
b) Komisji Rewizyjnej CRA;
c) Zarządu CRA
Zarząd CRA podejmuje uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty otrzymania
wniosku.
Walne Zebranie powinno odbyć się nie później niż 60 dni od daty podjęcia uchwały.
Zarząd CRA zawiadamia członków CRA drogą elektroniczną co najmniej na dwa tygodnie przed datą
Walnego Zebrania o terminie, miejscu i porządku obrad oraz wysyła dokumenty stanowiące załączniki do
porządku obrad.
Walne Zebranie może dokonać zmiany porządku obrad.

§ 23
1. Do wyłącznych uprawnień Walnego Zebrania należą:
a) uchwalanie programu obrad oraz stwierdzenie prawomocności obrad;
b) zmiany Statutu CRA;
c) wybór składu Zarządu CRA oraz Komisji Rewizyjnej CRA;
d) ustalanie strategii rozwoju CRA;
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej;
f) przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu CRA oraz udzielenie absolutorium
poszczególnym członkom Zarządu CRA;
g) rozpatrywanie odwołań kandydatów od decyzji Zarządu CRA o odmowie przyjęcia do CRA;
h) rozpatrywanie odwołań członków CRA od decyzji Zarządu CRA;
i) rozpatrywanie skarg na działalność CRA;
j) podjęcie uchwały o rozwiązaniu CRA.
2. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu CRA dotyczy wszystkich członków, niezależnie od terminu
zaprzestania działalności w ramach Zarządu CRA.
§24
Okres kadencji Zarządu CRA i Komisji Rewizyjnej CRA wynosi cztery lata.
Zarząd CRA
§ 25
1. W okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami całokształtem działalności CRA kieruje Zarząd CRA.
2. Zarząd CRA składa się co najmniej z pięciu członków.
3. Prezes i pozostali członkowie Zarządu CRA wybierani są przez Walne Zebranie spośród członków
zwyczajnych na podstawie złożonego wniosku i zgody kandydata na pełnienie funkcji Prezesa lub członka
Zarządu CRA.
4. Członkowie Zarządu CRA obejmują co najmniej funkcje :
a) Prezes Zarządu CRA;
b) Wiceprezes Zarządu CRA ds. Organizacyjno – Sportowych;
c) Wiceprezes Zarządu CRA ds. Finansowych - Skarbnik;
d) Wiceprezes Zarządu CRA – Sekretarz;
e) Wiceprezes Zarządu CRA – Kierownik stacji klubowej SP6PZG
5. Członkowie Zarządu CRA nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej CRA.
6. Zmiany w składzie Zarządu CRA może dokonywać wyłącznie Walne Zebranie z uwzględnieniem § 29.
§ 26
Zarząd CRA odpowiada za podejmowane decyzje oraz realizacje zadań przed Walnym Zebraniem, a w okresach
między Walnymi Zebraniami, decyzje Zarządu CRA podlegają kontroli Komisji Rewizyjnej CRA.
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§ 27
1. Zasady, tryb działania oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności wynika z uregulowań prawnych oraz
regulaminu Zarządu CRA zatwierdzonego przez Komisję Rewizyjną CRA.
2. Uchwały Zarządu CRA są podejmowane na posiedzeniach, zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej 3 członków składu Zarządu CRA.
§ 28
Do kompetencji Zarządu CRA w szczególności należy :
1. Określenie siedziby Sekretariatu Zarządu CRA.
2. Realizacja uchwał Walnego Zebrania.
3. Kierowanie działalnością statutową CRA.
4. Realizacja strategii rozwoju CRA.
5. Określanie kierunków i realizacja współpracy z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego,
organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi.
6. Ocena pracy, przestrzegania Statutu CRA i innych aktów wewnętrznych CRA przez członków i kluby podległe
CRA.
7. Prowadzenie ewidencji, rejestrowanie, wykreślanie z ewidencji i ocena pracy klubów podległych CRA.
8. Zarządzanie majątkiem i funduszami CRA zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Opracowywanie i realizacja budżetów rocznych CRA.
10.Podejmowanie uchwał w sprawie działalności gospodarczej.
11.Opracowywanie i zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych CRA z wyłączeniem leżących w kompetencji
Komisji Rewizyjnej CRA.
12.Organizacja i nadzór nad obrotem kart QSL członków CRA będących równocześnie członkami Polskiego
Związku Krótkofalowców.
13.Przyjmowanie nowych członków.
14.Ustalanie wysokości składek członkowskich.
15.Zwoływanie posiedzeń Zarządu CRA.
16.Inne a wynikające z zapisu Statutu CRA.
§ 29
1. W przypadku odejścia lub rezygnacji Prezesa Zarządu CRA wybranego przez Walne Zebranie, pozostali
członkowie Zarządu CRA na podstawie uchwały wybierają spośród siebie p/o Prezesa Zarządu CRA, który
pełni te obowiązki do czasu zwołania kolejnego Walnego Zebrania.
2. Wybór nowego Prezesa Zarządu CRA powinien nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 6 miesięcy od
zaistnienia warunku zgodnego z ust. 1.
§ 30
1. Każdy członek Zarządu CRA ma prawo do jednoosobowego reprezentowania CRA z wyłączeniem
oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych.
2. Oświadczenia woli w zakresie spraw majątkowych wymagają podpisu dwóch członków Zarządu CRA.
Komisja Rewizyjna CRA
§ 31
1. Najwyższym organem kontroli wewnętrznej CRA jest Komisja Rewizyjna CRA.
2. Komisja Rewizyjna CRA odpowiada za podejmowane decyzje wyłącznie przed Walnym Zebraniem.
§ 32
1. Komisja Rewizyjna CRA składa się z co najmniej trzech członków.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej CRA nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu CRA.
§ 33
1. Komisja Rewizyjna CRA wybierana jest przez Walne Zebranie spośród członków zwyczajnych na podstawie
złożonego wniosku i zgody kandydata na pełnienie funkcji członka Komisji Rewizyjnej CRA.
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2. Komisja Rewizyjna CRA wybiera ze swojego składu Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Zmian w składzie Komisji Rewizyjnej CRA może dokonywać wyłącznie Walne Zebranie.
§ 34
1. Zasady, tryb działania oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności Komisji Rewizyjnej CRA określa
Regulamin Komisji Rewizyjnej CRA.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej CRA są podejmowane na posiedzeniach, zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej 2 członków składu Komisji Rewizyjnej CRA.
§ 35
Zakres kompetencji i odpowiedzialności KR:
1. Kontrole realizacji uchwał Walnego Zebrania.
2. Kontrole całokształtu działalności CRA ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.
3. Przedstawienie Zjazdowi Członków CRA oraz Zarządowi CRA, uwag i wniosków dotyczących działalności
CRA.
4. Wydawanie zaleceń pokontrolnych.
5. Sprawdzanie wszelkich dokumentów oraz kasy Zarządu CRA
6. Opiniowanie i składanie uwag dotyczących projektów budżetu i sporządzonego bilansu oraz
nieprawidłowości administrowania majątkiem CRA.
7. Opiniowanie projektu budżetu na kolejny rok obrachunkowy.
8. Opiniowanie ramowego planu działalności na rok następny.
9. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności merytorycznej.
10. Zatwierdzanie bilansu rocznego z wykonania budżetu.
11. Składanie na Zjeździe Członków CRA opinii o działalności Zarządu CRA oraz wniosków, w sprawie udzielania
absolutorium ustępującemu składowi Zarządu CRA.
12. W szczególnie istotnych przypadkach KR ma prawo wnioskować do Zarządu CRA o zawieszenie wykonania
uchwał i decyzji.
§ 36
W przypadku stwierdzenia przez Komisję Rewizyjną istotnych uchybień lub braku możliwości przeprowadzenia
kontroli z przyczyn leżących po stronie Zarządu CRA, Komisja Rewizyjna występuje do organu nadzoru z
wnioskiem o wszczęcie procedury ustanowienia kuratora.

ROZDZIAŁ V
Majątek CRA
§ 37
1. Majątek CRA stanowią fundusze, nieruchomości i rzeczy ruchome.
2. Źródłami powstania majątku CRA są :
a) składki członkowskie;
b) świadczenia członków wspierających CRA;
c) darowizny, zapisy i spadki;
d) dotacje i subwencje;
e) dochody z nieruchomości i rzeczy ruchomych;
f) dochody z działalności gospodarczej CRA;
g) dochody z ofiarności publicznej.
3. CRA prowadzi ścisłą ewidencję składników majątkowych oraz gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
§ 38
Na podstawie uchwały Zarządu CRA, CRA może podjąć działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji
celów statutowych, z której dochody przeznaczone będą w całości na działalność statutową CRA.
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§ 39
W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej, CRA może nabywać prawa i zaciągać
zobowiązania.
§ 40
Dla ważności oświadczeń woli powodujących uszczuplenia majątku nieruchomego wymagana jest zgoda
Walnego Zebrania w formie uchwały.
§ 41
Zabrania się :
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem CRA w stosunku do jego członków, członków
organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim 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 CRA na rzecz członków CRA, członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywania majątku CRA na rzecz członków CRA, członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika
ze statutowego celu CRA albo podmiotu, o którym mowa w § 67 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie.
4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ VI
Zmiany Statutu i rozwiązanie CRA
§ 42
Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązywania CRA podejmuje wyłącznie Walne Zebranie.
§ 43
Uchwała o rozwiązaniu CRA powinna określać cel, na który zostaje przeznaczony majątek CRA.
§ 44
Jeśli uchwała, o której mowa w § 43 nie stanowi inaczej, likwidatorem jest Prezes Zarządu CRA i Wiceprezes
Zarządu CRA ds. Finansowych.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia przejściowe i końcowe
§ 45
Szczegółowe zasady postępowania i funkcjonowania w ramach CRA określają regulaminy uchwalane przez
Zarząd CRA.
§ 46
Spory mogące powstać w wyniku stosowania Statutu CRA i regulaminów rozstrzyga Zarząd CRA w drodze
uchwały.
§ 47
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo o
stowarzyszeniach.
§ 48
Dniem wejścia w życie Statutu jest dzień uchwalenia Statutu przez Walne Zebranie.
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