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STATUT 
 

EUROPEJSKIEGO UGRUPOWANIA  

WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ TATRY  

z ograniczoną odpowiedzialnością 
 

 

 

Związek Euroregion „Tatry” z siedzibą w Nowym Targu 

i 

Stowarzyszenie Region „Tatry“ z siedzibą w Kieżmarku 

 

powołując się na przepisy Rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej 

(Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 19), zwanego dalej Rozporządzeniem nr 1082/2006, 

ustawy z dnia 7 listopada 2008 roku o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej 

(Dz. U. Rzeczypospolitej Polskiej z 2008 r. nr 218, poz. 1390 z późn. zm.), Ustawy Rady 

Narodowej Republiki Słowackiej z dnia 15 lutego 2008 r. o europejskim ugrupowaniu 

współpracy terytorialnej oraz o uzupełnieniu ustawy nr 540/2001 Zbioru Ustaw o statystyce 

wraz z późniejszymi zmianami (Zbiór Ustaw Republiki Słowackiej nr 90/2008), na podstawie 

Konwencji z dnia ...... tworzą EUROPEJSKIE UGRUPOWANIE WSPÓŁPRACY 

TERYTORIALNEJ TATRY z ograniczoną odpowiedzialnością (zwane dalej 

Ugrupowaniem), które przyjmuje następujący Statut: 
 

Rozdział I 

NAZWA, SIEDZIBA STATUTOWA I LOGO 

 

§ 1 

 

1. Nazwa Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej w języku polskim brzmi: 

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z ograniczoną 

odpowiedzialnością, w języku słowackim: Európske zoskupenie územnej spolupráce 

TATRY s ručením obmedzeným, a w języku angielskim: European Grouping of 

Territorial Cooperation TATRY Limited. Skrócona nazwa Ugrupowania brzmi: EUWT 

TATRY z o.o. (w języku polskim), EZÚS TATRY s r.o. (w języku słowackim) i EGTC 

TATRY ltd (w języku angielskim). 

2. Siedzibą statutową Ugrupowania jest miasto Nowy Targ w Rzeczypospolitej Polskiej.   

3. Ugrupowanie używa symbolu graficznego (logo) zgodnego z przyjętym wzorem, który 

podlega ochronie prawnej (załącznik nr 1 do niniejszego Statutu). 
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Rozdział II 

CZŁONKOSTWO W UGRUPOWANIU 

 

§ 2 

 

Członkami założycielami Ugrupowania są: 

1) po stronie polskiej: 

Związek Euroregion „Tatry” jako stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego 

z siedzibą: 34-400 Nowy Targ, ul. Sobieskiego 2, REGON: 490510603,  

2) po stronie słowackiej: 

Stowarzyszenie Region „Tatry“ jako stowarzyszenie osób prawnych z siedzibą: 060 01 

Kežmarok, Hradné námestie 30, nr identyfikacyjny organizacji IČO: 35533978. 

 

§ 3 

 

1. Członkami Ugrupowania mogą zostać także inne podmioty, które spełniają wymagania 

wskazane w Rozporządzeniu nr 1082/2006, w prawie Rzeczypospolitej Polskiej i prawie 

Republiki Słowackiej oraz w Konwencji i Statucie Ugrupowania. 

2. Decyzję w sprawie przyjęcia nowego członka podejmuje Zgromadzenie Ugrupowania na 

jego pisemny wniosek. 

 

§ 4 

  

1. Członkostwo w Ugrupowaniu ustaje: 

1) wraz z rozwiązaniem Ugrupowania, 

2) wraz z wystąpieniem członka na jego pisemny wniosek, 

3) wraz z wykluczeniem członka. 

2. Decyzję w sprawie ustania członkostwa podejmuje Zgromadzenie Ugrupowania. 

 

Rozdział III 

ZASIĘG TERYTORIALNY I CZAS FUNKCJONOWANIA 

 

§ 5 

 

Terytorium, na którym Ugrupowanie realizuje swoje zadania, obejmuje obszary: 

1) w Rzeczypospolitej Polskiej: województwa małopolskiego,    

2) w Republice Słowackiej: powiatów (okresów): Kežmarok, Levoča, Poprad, Sabinov, 

Stará Ľubovňa w Kraju Preszowskim; Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, 

Ružomberok, Tvrdošín w Kraju Żylińskim oraz Spišská Nová Ves w Kraju Koszyckim.  

 

§ 6 

Ugrupowanie zostaje utworzone na czas nieokreślony. 
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Rozdział IV 

CHARAKTER PRAWNY I CEL UGRUPOWANIA  
 

§ 7 
 

1. Ugrupowanie posiada osobowość prawną zgodnie z art. 1 ust. 3 Rozporządzenia nr 

1082/2006. 

2. Ugrupowanie posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych w rozumieniu 

art. 1 ust. 4 Rozporządzenia nr 1082/2006. Może ono w szczególności nabywać i zbywać 

mienie ruchome i nieruchome, zatrudniać pracowników i występować jako strona w 

postępowaniu sądowym. 

3. Ugrupowanie uzyskuje osobowość prawną z dniem wpisania do rejestru prowadzonego 

przez ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 8 

 

Celem Ugrupowania jest dalszy rozwój, ułatwianie i upowszechnianie polsko-słowackiej 

współpracy transgranicznej dla wzmocnienia spójności społecznej i ekonomicznej obszaru 

działania Ugrupowania po polskiej i słowackiej stronie Tatr. 

 

Rozdział V 

ZADANIA UGRUPOWANIA 

 

§ 9 
 

1. Cel określony w rozdziale IV § 8 jest realizowany poprzez następujące zadania: 

1) wspieranie i poprawę wspólnej ochrony zasobów naturalnych i kulturowych i 

wspólnego zarządzania nimi, jak również zapobieganie zagrożeniom naturalnym i 

technologicznym, 

2) rozwój współpracy, zdolności oraz wspólnego wykorzystywania zasobów ludzkich i 

infrastruktury, w szczególności w takich sektorach jak: ochrona zdrowia, kultura, 

turystyka i edukacja, a także na potrzeby badań i rozwoju technologii, 

3) wspieranie powiązań pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi, 

4) poprawę dostępu do usług i sieci transportowych, informacyjnych i komunikacyjnych, 

a także transgranicznych systemów i urządzeń dostaw wody i energii oraz 

zagospodarowania odpadów, 

5) wspieranie przedsiębiorczości, w szczególności rozwoju małych i średnich 

przedsiębiorstw, turystyki, kultury oraz handlu transgranicznego, 

6) propagowanie współpracy prawnej i administracyjnej, 

7) propagowanie integracji transgranicznych rynków pracy, 

8) propagowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia, równości płci i równości 

szans, szkoleń i integracji społecznej. 

2. Zadania określone w ust. 1 Ugrupowanie realizuje poprzez projekty współpracy 

terytorialnej współfinansowane przez Unię Europejską za pomocą Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego lub Funduszu 

Spójności, jak również projekty bez finansowego wkładu Unii Europejskiej.  

3. Ugrupowanie może uczestniczyć w zarządzaniu i wdrażaniu programów lub części 

programów finansowanych przez Unię Europejską, a w szczególności polsko-słowackich 

transgranicznych mikroprojektów i projektów sieciowych.  

4. Ugrupowanie działa w oparciu o zasadę, zgodnie z którą wszystkie zadania mieszczą się 

w zakresie kompetencji każdego z członków na mocy jego prawa krajowego.  
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Rozdział VI 

ORGANY UGRUPOWANIA 

 

§ 10 

 

Organami Ugrupowania są:  

1) Zgromadzenie, 

2) Dyrektor, 

3) Rada Nadzorcza. 

 

Zgromadzenie 

 

§ 11 

 

1. Zgromadzenie jest najwyższym organem Ugrupowania. Zgromadzenie składa się z 14 

przedstawicieli członków Ugrupowania, z których 7 reprezentuje Związek Euroregion 

„Tatry” i 7 reprezentuje Stowarzyszenie Region „Tatry”. Wybór przedstawicieli do 

Zgromadzenia jest wewnętrzną sprawą każdego z członków Ugrupowania.  

2. Zgromadzenie: 

1) uchwala zmiany w Konwencji i Statucie Ugrupowania,  

2) uchwala budżet, dokumenty programowe i organizacyjne, roczny plan działania 

Ugrupowania,  

3) uchwala wysokość składek członkowskich, 

4) uchwala roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie z działalności 

Ugrupowania,  

5) udziela na wniosek Rady Nadzorczej absolutorium Dyrektorowi, 

6) decyduje o wykorzystaniu zysku i pokryciu strat oraz o sposobie ich rozliczenia 

najpóźniej do zakończenia kolejnego okresu rozliczeniowego, 

7) wybiera i odwołuje Dyrektora oraz określa jego wynagrodzenie, 

8) wybiera i odwołuje członków Rady Nadzorczej, 

9) podejmuje uchwały w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości będących 

własnością Ugrupowania, 

10) podejmuje decyzje w sprawie zaciągania kredytów i pożyczek, 

11) decyduje o przyjęciu nowego członka oraz o wykluczeniu członka z Ugrupowania, 

12) zatwierdza umowy o współpracy z innymi Ugrupowaniami, 

13) podejmuje decyzje w sprawie wniosków o zmianę danych wpisanych do rejestru 

prowadzonego przez  ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, 

14) powołuje komisje problemowe, wybiera ich członków, 

15) podejmuje uchwałę w sprawie rozwiązania i likwidacji Ugrupowania. 

 

§ 12 

 

1. Zgromadzenie wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego oraz 

Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia, który zastępuje Przewodniczącego w razie jego 

nieobecności. Ich kadencja trwa cztery lata. 

2. Kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia zgłasza którykolwiek z członków 

Ugrupowania.  

3. Do wyboru i odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia 

wymagana jest jednogłośna zgoda członków Ugrupowania. 
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4. Przewodniczący Zgromadzenia zwołuje, przygotowuje i  prowadzi posiedzenia 

Zgromadzenia. 

5. Przewodniczący współpracuje z Dyrektorem, w imieniu Zgromadzenia wykonuje 

obowiązki pracodawcy w stosunku do Dyrektora.  

6. Sekretariat Przewodniczącego Zgromadzenia znajduje się w Kieżmarku w Republice 

Słowackiej. 

 

§ 13 

 

1. Posiedzenie Zgromadzenia zwołuje Przewodniczący nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 

2. Nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia zwołuje Przewodniczący na wniosek Dyrektora, 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jednego z członków Ugrupowania w terminie do 

14 dni od doręczenia wniosku. 

3. W obradach Zgromadzenia uczestniczą Dyrektor oraz członkowie Rady Nadzorczej. 

 

§ 14 

 

1. Decyzje Zgromadzenia podejmowane są w postaci uchwał. 

2. Kworum niezbędne do podejmowania wiążących uchwał przez Zgromadzenie wynosi pełną 

liczbę członków Ugrupowania. Przyjęcie uchwały przez Zgromadzenie wymaga 

jednogłośnej zgody członków Ugrupowania w obecności co najmniej 4 przedstawicieli 

każdego z członków. Zgoda członka wymaga zgody co najmniej 4 jego przedstawicieli. 

Jeżeli Zgromadzenie nie jest zdolne do podejmowania uchwał, Przewodniczący ponownie 

zwołuje następne posiedzenie Zgromadzenia w terminie do trzech tygodni. 

3. Szczegółowy zakres i sposób działania Zgromadzenia określa regulamin uchwalony na 

pierwszym posiedzeniu Zgromadzenia. 

 

 

Dyrektor 

 

§ 15 
 

1. Dyrektor jest statutowym organem wykonawczym Ugrupowania, który kieruje 

działalnością Ugrupowania oraz podejmuje działania w jego imieniu. Decyduje 

o wszystkich sprawach Ugrupowania, o ile Konwencja albo niniejszy Statut nie 

pozostawiają ich w wyłącznej kompetencji innych organów. 

2. Dyrektor w szczególności: 

1) reprezentuje Ugrupowanie na zewnątrz,  

2) współpracuje z organami władzy i administracji rządowej i samorządowej, a także 

innymi instytucjami w sprawach dotyczących działalności statutowej Ugrupowania, 

3) przygotowuje projekt rocznego budżetu Ugrupowania oraz roczny plan działania 

Ugrupowania,  

4) przygotowuje i przedkłada Zgromadzeniu roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne 

sprawozdanie z działalności Ugrupowania, 

5) prowadzi i odpowiada za gospodarkę finansową Ugrupowania, 

6) przygotowuje we współpracy z Przewodniczącym Zgromadzenia projekty uchwał na 

Zgromadzenie, 

7) realizuje uchwały Zgromadzenia, 

8) kieruje pracą biura Ugrupowania, 

9) organizuje i prowadzi bieżącą działalność Ugrupowania, 
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10) wykonuje prawa i obowiązki pracodawcy wobec pracowników Ugrupowania, 

11) realizuje inne zadania powierzone mu przez Zgromadzenie. 

3. Dyrektor działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie. 

 

§ 16 

 

1. Dyrektora wybiera i odwołuje Zgromadzenie.  

2. Kandydaturę na Dyrektora zgłasza którykolwiek z członków Ugrupowania. 

3. Do wyboru i odwołania Dyrektora wymagana jest jednogłośna zgoda członków 

Ugrupowania. 

4. Kadencja Dyrektora trwa cztery lata i rozpoczyna się wraz z jego wyborem. 

 

§ 17 

 

Pełnienie funkcji Dyrektora wygasa: 

1) wraz z jego odwołaniem, 

2) wraz z upływem kadencji lub rozwiązaniem Ugrupowania przed upływem kadencji, 

3) wraz ze zrzeczeniem się funkcji, 

4) wraz ze śmiercią lub uznaniem za zmarłego. 
 
 

Rada Nadzorcza 

 

§ 18 

 

1. Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym Ugrupowania, powołanym do wykonywania 

czynności nadzoru. 

2. Rada Nadzorcza składa się z 6 członków, z których 3 reprezentuje Związek Euroregion 

„Tatry” i 3 reprezentuje Stowarzyszenie Region „Tatry”. 

 

§ 19 

 

1. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Zgromadzenie.  

2. Do wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej wymagana jest jednogłośna zgoda 

członków Ugrupowania.  

3. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa cztery lata. 

4. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków przewodniczącego.  

 

§ 20 

1. Rada Nadzorcza: 

1) bada roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie z działalności 

Ugrupowania, przedstawia swoją opinię Zgromadzeniu i wnioskuje o udzielenie przez 

Zgromadzenie absolutorium Dyrektorowi, 

2) nadzoruje i kontroluje prowadzenie gospodarki finansowej Ugrupowania i dokumentów 

finansowo-księgowych, 

3) ocenia i kontroluje, czy Ugrupowanie prowadzi swoją działalność zgodnie z 

właściwymi przepisami regulującymi funkcjonowanie Ugrupowania, Konwencją i 

Statutem,  

4) informuje Zgromadzenie o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz wnioskuje o ich 

usunięcie. 
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2. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo: 

1) wglądu do wszystkich dokumentów dotyczących działalności Ugrupowania,  

2) wnioskowania o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Zgromadzenia, jeżeli wymaga 

tego interes Ugrupowania, 

3) uczestniczenia w obradach Zgromadzenia, 

4) przedłożenia Zgromadzeniu wniosku o odwołanie Dyrektora. 

3. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zgromadzenie. 

 

§ 21 

 

Funkcja członka Rady Nadzorczej wygasa: 

1) wraz z odwołaniem, 

2) wraz z upływem kadencji lub rozwiązaniem Ugrupowania przed upływem kadencji, 

3) wraz ze zrzeczeniem się funkcji, 

4) wraz ze śmiercią lub uznaniem za zmarłego. 

 

Rozdział VII 

FUNKCJONOWANIE UGRUPOWANIA 

 

§ 22 

 

1. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy biura, które mieści się w Nowym Targu 

i jego filii w Kieżmarku. 

2. Pracownicy biura są zatrudniani na podstawie umów o pracę.  

3. Szczegółowe zasady rekrutacji pracowników oraz ich zatrudniania określa Dyrektor. 

4. Dyrektor może zlecić osobom trzecim wykonywanie zadań na podstawie umów 

cywilnoprawnych.  

 

Rozdział VIII 

KOMISJE PROBLEMOWE 

 

§ 23 

 

1. Zgromadzenie może w razie potrzeby powoływać stałe lub tymczasowe komisje 

problemowe, pełniące funkcje doradcze.  

2. Komisje składają się z przedstawicieli członków i ekspertów zewnętrznych powołanych 

przez Zgromadzenie. 

3. Skład, zadania i liczbę członków komisji określa Zgromadzenie. 

4. Działalność komisji podlega odrębnym regulaminom, które uchwala Zgromadzenie. 

 

 

ROZDZIAŁ IX 

GOSPODARKA FINANSOWA UGRUPOWANIA 

 

§ 24 

Majątek 

1. Majątek Ugrupowania tworzą: 

1) wkłady finansowe założycieli oraz składki członkowskie, 
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2) dotacje z projektów i programów Unii Europejskiej oraz z innych źródeł, 

3) dochody z działalności własnej, 

4) darowizny i spadki od osób fizycznych i prawnych. 

2. Majątkiem Ugrupowania można rozporządzać wyłącznie zgodnie z warunkami 

określonymi w Konwencji i Statucie oraz w celu pokrycia wydatków i kosztów 

Ugrupowania. 

 

§ 25 

Wkłady finansowe założycieli 

 

Wkłady finansowe członków założycieli Ugrupowania są wnoszone w równych częściach 

i wynoszą po 1.000 EUR (słownie: jeden tysiąc EUR). Są one wpłacane w terminie do 30 dni 

od zarejestrowania Ugrupowania. 

 

§ 26 

Składki członkowskie 

 

1. Wysokość składek członkowskich określa Zgromadzenie.  

2. Członkowie Ugrupowania wnoszą składki członkowskie przekazywane na rachunek 

bankowy do dnia 31 marca każdego roku od rozpoczęcia działalności Ugrupowania. 

3. Pierwsza składka członkowska zostanie zapłacona przez członków w terminie 3 miesięcy 

od daty rejestracji Ugrupowania.  
 

§ 27 

Działalność gospodarcza 

 

Ugrupowanie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochody z tej działalności muszą 

być przeznaczone w całości na realizację celów i zadań Ugrupowania i nie mogą zostać 

przeznaczone do podziału pomiędzy członków Ugrupowania.  

 

§ 28 

Budżet Ugrupowania 

 

1. Gospodarka finansowa Ugrupowania prowadzona jest na podstawie rocznego budżetu. 

2. Projekt budżetu przygotowuje i przedkłada Zgromadzeniu do zatwierdzenia Dyrektor 

najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem roku kalendarzowego, na który sporządzany jest 

budżet. 

3. Zgromadzenie uchwala budżet Ugrupowania najpóźniej do 31 stycznia danego roku 

kalendarzowego. 

 

§ 29 

Rachunkowość 

 

Ugrupowanie prowadzi rachunkowość w oparciu o zasady prawa Rzeczypospolitej Polskiej 

określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152 poz. 

1223, z późn. zm.). 
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§ 30 

Sprawozdanie roczne i audyt 

 

1. Dyrektor opracowuje roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie z 

działalności Ugrupowania w terminie do 31 marca kolejnego roku. 

2. Sprawozdania określone w ust. 1 sporządzane są w języku polski i słowackim, a rozliczenia 

w nich zawarte przedstawiane są w walucie polskiej.  

3. Zgromadzenie zatwierdza przedłożone przez Dyrektora sprawozdanie finansowe oraz 

sprawozdanie z działalności Ugrupowania w terminie do 30 czerwca kolejnego roku.  

4. Niezależnych audytorów zewnętrznych do badania rocznego sprawozdania finansowego 

Ugrupowania wyznacza Rada Nadzorcza.  
 
 

Rozdział X 

PRAWO WŁAŚCIWE, NADZÓR I KONTROLA  

 

§ 31 

Prawo właściwe 

 

1. Do celów interpretacji i stosowania Konwencji i Statutu Ugrupowania oraz w celu 

funkcjonowania Ugrupowania będzie stosowane prawo polskie jako prawo państwa, w 

którym Ugrupowanie ma swoją siedzibę statutową. 

2. W przypadku sporu między członkami Ugrupowania, jego członkowie zobowiązują się 

rozwiązać go w drodze porozumienia.  

3. W przypadku niemożliwości osiągnięcia porozumienia, spory będą rozwiązywane przed 

sądem Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 32 

Nadzór i kontrola finansowa 

 

1. Organem nadzorującym Ugrupowanie jest minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

2. Właściwe organy Rzeczypospolitej Polskiej, w której znajduje się siedziba statutowa 

Ugrupowania, organizują przeprowadzanie kontroli zarządzania funduszami publicznymi 

przez Ugrupowanie. 

3. W przypadku gdy wymaga tego ustawodawstwo Republiki Słowackiej, organy 

Rzeczypospolitej Polskiej, w której znajduje się siedziba statutowa Ugrupowania, 

dokonują uzgodnień z odpowiednimi organami Republiki Słowackiej w celu 

przeprowadzenia przez nie kontroli na ich terytorium w odniesieniu do działań 

Ugrupowania wykonywanych w Republice Słowackiej oraz w celu wymiany wszystkich 

właściwych informacji. 

 

Rozdział XI 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UGRUPOWANIA I JEGO CZŁONKÓW  

 

§ 33 

 

1. Ugrupowanie odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem. 

2. Członkowie Ugrupowania odpowiadają za zobowiązania Ugrupowania wyłącznie do 

wysokości swoich wkładów. 
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Rozdział XII 

ROZWIĄZANIE UGRUPOWANIA 

 

§34 
 

1. Ugrupowanie może zostać rozwiązane z zachowaniem przepisów art. 12 i 14 

Rozporządzenia nr 1082/2006 oraz przepisów ustawy z dnia 7 listopada 2008 roku o 

europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej. 

2. Rozwiązanie Ugrupowania może nastąpić na podstawie: 

1) uchwały Zgromadzenia, 

2) decyzji właściwego sądu lub organu z przyczyn określonych w art. 13 lub art. 14 ust. 1 

Rozporządzenia nr 1082/2006. 

3. Rozwiązanie Ugrupowania następuje w dniu wykreślenia z rejestru prowadzonego przez 

ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

Rozdział XIII 

LIKWIDACJA UGRUPOWANIA 

 

§35 
 

1. Likwidacja Ugrupowania następuje w przypadku: 

1) rozwiązania Ugrupowania w wyniku uchwały Zgromadzenia,  

2) wykreślenia Ugrupowania z rejestru prowadzonego przez ministra spraw 

zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na prowadzenie przez 

Ugrupowanie działalności, o której mowa w art. 13 Rozporządzenia nr 1082/2006,  

3) wykreślenia Ugrupowania z rejestru prowadzonego przez ministra spraw 

zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej z przyczyn określonych w art. 14 ust. 1 

Rozporządzenia nr 1082/2006. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) Zgromadzenie wyznacza likwidatora. W 

przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) i 3) organ nadzorujący, czyli minister spraw 

zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza likwidatora Ugrupowania.  

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 liwidator Ugrupowania zawiadamia organ 

nadzorujący o wszczęciu liwidacji Ugrupowania. 

4. Koszty likwidacji, w tym wynagrodzenie likwidatora, pokrywane są z majątku 

Ugrupowania.  

5. Majątek po likwidacji dzieli się pomiędzy członków Ugrupowania proporcjonalnie do 

wysokości ich wkładów.   

 

Rozdział XIV 

JĘZYKI ROBOCZE 

 

§ 36 

 

1. Językami roboczymi Ugrupowania są: język polski i język słowacki. 

2. Roczne sprawozdania z działalności Ugrupowania, roczne sprawozdania finansowe oraz 

uchwały Zgromadzenia i inne oficjalne dokumenty Ugrupowania są sporządzane w 

polskiej i słowackiej wersji językowej.  
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Rozdział XV 

ZMIANY W KONWENCJI I STATUCIE UGRUPOWANIA 

 

§ 37 

 

1. Wniosek o zmiany w Konwencji i Statucie może złożyć członek Ugrupowania, Dyrektor, 

Przewodniczący Zgromadzenia, Przewodniczący Rady Nadzorczej.  

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Konwencji i Statutu wymagają jednogłośnej zgody 

członków Ugrupowania i są uchwalane przez Zgromadzenie. 

3. Wszelkie zmiany Konwencji i wszelkie istotne zmiany Statutu Ugrupowania, tj. zmiany, 

które skutkują bezpośrednio lub pośrednio wprowadzeniem zmian do Konwencji, 

podlegają zatwierdzeniu przez Rzeczpospolitą Polską i  Republikę Słowacką, zgodnie 

z procedurą określoną w art. 4 Rozporządzenia nr 1082/2006. 

 

 

Rozdział XVI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 38 

 

1. Statut sporządzono w ....................................., dnia ..........................., w dwóch 

jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i słowackim. 

2. Statut Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z ograniczoną 

odpowiedzialnością wchodzi w życie z dniem wpisania do Rejestru Europejskich 

Ugrupowań Współpracy Terytorialnej prowadzonego przez ministra spraw zagranicznych 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. W terminie dziesięciu dni roboczych od daty wpisu do rejestru, o którym mowa w ust.2 

Ugrupowanie zapewni wysłanie do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej wniosku o 

opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia informującego o 

utworzeniu Ugrupowania, zawierającego szczegółowe dane dotyczące jego nazwy, celów, 

członków oraz siedziby statutowej.  

4. Statut oraz jego zmiany podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

Ogłoszenia dokonuje minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.  

 
 

Podpisy: 


