STATUT
Pomorskiego Stowarzyszenia ”Wspólna Europa”
Rozdział I – postanowienia ogólne
1.

Pomorskie

Stowarzyszenie

”Wspólna

Europa”

(w

skrócie

PSWE),

zwane

dalej

Stowarzyszeniem,

posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego
w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach.

2.

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

3.

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

4.

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Gdańsku.

5.

Stowarzyszenie może używać oznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania
swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

7.

Stowarzyszenie może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie, jednostki terenowe i inne
jednostki organizacyjne w kraju i zagranicą.

8.

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, o tym samym

lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach
nie naruszających zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita jest
stroną.

9.
10.

Decyzję o członkostwie w organizacjach, o których mowa w punkcie 8 podejmuje Zarząd w formie uchwały.
Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy swoich członków. W celu usprawnienia
działalności Stowarzyszenie może zarówno zatrudniać pracowników, jak i korzystać z usług firm
zewnętrznych.

11.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i zagranicą.

12.

Stowarzyszenie może przystępować i tworzyć stowarzyszenia, fundacje, formacje społeczne, spółki prawa
handlowego i cywilnego w kraju i zagranicą.

Rozdział II – Cele i formy działania Stowarzyszenia
Celem Stowarzyszenia jest:
1.

Zmniejszanie różnic, w zgodzie z katolicką nauką społeczną (ze szczególnym uwzględnieniem szerzenia

postaw patriotycznych, wzmacniania solidarności społecznej i narodowej Polaków, umacniania roli rodziny

oraz ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci) pomiędzy Polską oraz Pomorzem, a wysoko
rozwiniętymi Regionami nie tylko krajów europejskich w obszarze nauki, poprzez:
1.1

kształcenie zawodowe i edukację formalną i nieformalną, w tym:
1.1.1

1.1.2
1.1.3
1.1.4

doskonalenie

na

każdym

systemów

poziomie,

organizacji

wstępnego

umożliwiającego

kształcenia

dostosowanie

i szkolenia

zawodowego

i przekwalifikowanie

zgodnie

z wymogami międzynarodowego rynku pracy

analiza systemów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz ich tendencji i kierunków

rozwoju

organizacja seminariów i wykładów dla przedstawicieli kadry nauczycielskiej, naukowej,

migrantów oraz innych osób zainteresowanych

prowadzenie badań statystycznych i naukowych oraz wymiana doświadczeń i wyników
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badań z partnerami polskimi i zagranicznymi
1.1.5

1.1.6

wykorzystanie

doświadczeń

w

budowaniu

zagranicznych

w

długotrwałych
zakresie

programów

promowania

współpracy

innowacji

edukacyjnych

(nowych

metod),

kształtowania przedsiębiorczości, postaw obywatelskich, zaspakajania potrzeb migrantów
realizacja

projektów

badawczych

oraz

projektów

inicjowanych

samodzielnie,

a wynikających z potrzeb regionalnych, w zakresie problematyki nieformalnego kształcenia
zawodowego, rynku pracy, zagadnień dotyczących migracji
1.1.7

tworzenie i rozbudowywanie grup partnerskich złożonych z trwałych elementów ładu

społecznego (instytucji, organizacji pozarządowych, jednostek samorządowych, placówek
edukacyjnych itp.), ekspertów oraz partnerów społecznych, działających na poziomie

1.1.8

międzynarodowym, ogólnokrajowym i regionalnym
utrzymywanie

form

długotrwałej

współpracy

z

organizacjami

międzynarodowymi

związanymi z kształceniem, w szczególności wykorzystującymi innowacyjne technologie,
takie jak np. e-learning, wirtualne klasy, telewizje internetowe
1.1.9

1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13
1.1.14
1.1.15

1.2

wymiana doświadczeń i integracja kadry zajmującej się problematyką edukacji

rozszerzanie współpracy doradców zawodowych w Polsce z zagranicznymi doradcami

zawodowymi

rekomendowanie organom administracji centralnej i samorządowej rozwiązań w dziedzinie

wspomagania poradnictwa zawodowego, migracji oraz edukacji

organizacja zespołów roboczych i zapewnienie warunków do ich cyklicznych spotkań
organizowanie

krajowych,

międzynarodowych

konferencji,

organizacja seminariów tematycznych o charakterze szkoleniowym, także z udziałem

ekspertów zagranicznych

popularyzacja doświadczeń w postaci: publikacji, organizacji warsztatów, seminariów,

programów audiowizualnych i innych.
wymiana naukowa, w tym:

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

1.3

organizację wymiany i staży dla uczniów i studentów, nauczycieli i instruktorów
oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji i przedsiębiorstw

fundowanie stypendiów dla najbardziej uzdolnionych osób z Polski oraz z Pomorza
promocja i publikacja prac naukowych, a w szczególności przedstawicieli grup partnerskich
organizacja kursów w ramach kształcenia ustawicznego (edukacji przez całe życie) osób

dorosłych

E-learning, w tym:
1.3.1

projektowanie i propagowanie form dydaktycznych z użyciem internetowych platform
edukacyjnych

zagranicznych
1.3.2

2.

regionalnych,

które upowszechniają wyniki prac zespołów roboczych

(wirtualne

klasy),

w

tym

upowszechnianie

doświadczeń

partnerów

rozwój i doskonalenie jakości nauczania, w szczególności poprzez ułatwienie dostępu do

technologii informatycznych oraz przełamywanie barier dotyczących źródeł finansowania

propagowanie w zgodzie z katolicką nauką społeczną (ze szczególnym uwzględnieniem szerzenia postaw

patriotycznych, wzmacniania solidarności społecznej i narodowej Polaków, umacniania roli rodziny oraz
ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci) zagadnień związanych z integracją europejską

oraz zmniejszanie różnic pomiędzy Polską oraz Pomorzem, a wysoko rozwiniętymi regionami nie tylko
krajów europejskich w obszarze społecznym, poprzez:
2.1

walkę z dyskryminacją religijną i społeczną, w tym:
2.1.1
2.1.2

działanie na rzecz społecznej i zawodowej integracji osób dyskryminowanych religijnie czy
też społecznie

organizacja spotkań i wymiany poglądów pomiędzy polskimi i zagranicznymi instytucjami,

ich członkami a władzami lokalnymi
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2.2

propagowanie przemysłu czasu wolnego ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki
zdrowia oraz zdrowego stylu życia, rozwoju sportu, turystyki i rekreacji, w tym:

2.2.1
2.2.2

współpraca z organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi, placówkami medycznymi
itp. zarówno z Polski, jak i z zagranicy

tworzenie centrów edukacyjnego i terapeutycznego wsparcia dla osób chorych i ich rodzin

z wykorzystaniem doświadczeń partnerów zagranicznych
2.2.3
2.2.4

wspieranie aktywnego trybu życia poprzez edukację i promocję takich form rekreacji,
jak np. hippika, żeglarstwo, turystyka rowerowa i inne

pomoc ekspercka, organizacyjna i projektowa w zdobywaniu środków finansowych na

rozwój infrastruktury sportowej i turystycznej, takich jak np. drogi rowerowe, szlaki
turystyczne
2.2.5

wprowadzanie rozwiązań informatycznych do klubów i ośrodków sportowych Polski

oraz

Pomorza

w

celu

poprawy

jakości

zarządzania,

marketingu

bezpieczeństwa na stadionach i obiektach sportowych
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11

sportowego,

wydawanie materiałów promujących walory historyczne i turystyczne Polski oraz Pomorza,

takich jak: przewodniki, mapy, foldery, programy audiowizualne i inne

organizacja szkoleń i zajęć specjalnych dla uzdolnionych osób z Polski oraz z Pomorza
organizacja

przedsięwzięć

sportowych,

takich

jak:

rozgrywki,

zawody

i

ligi

dla poszczególnych dyscyplin sportowych

fundowanie stypendiów finansowych dla najbardziej uzdolnionych sportowców
pomoc w zdobywaniu sponsorów zarówno dla jednorazowych imprez, jak i długofalowych

projektów sportowych w Polsce oraz na Pomorzu
organizacja

imprez

mających

na

celu

propagowanie

możliwości

historycznych

i turystycznych oraz rekreacyjnych Polski oraz Pomorza
3.

propagowanie w zgodzie z katolicką nauką społeczną (ze szczególnym uwzględnieniem szerzenia postaw

patriotycznych, wzmacniania solidarności społecznej i narodowej Polaków, umacniania roli rodziny oraz
ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci) zagadnień związanych z integracją europejską,

zrównoważonym rozwojem, poprzez zmniejszanie różnic pomiędzy Polską oraz Pomorzem, a wysoko
rozwiniętymi regionami nie tylko krajów europejskich, poprzez:
3.1

propagowanie w zgodzie z katolicką nauką społeczną (ze szczególnym uwzględnieniem
szerzenia postaw patriotycznych, wzmacniania solidarności społecznej i narodowej

Polaków, umacniania roli rodziny oraz ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej
śmierci)

zagadnień

związanych

i zrównoważonego rozwoju, w tym:
3.1.1
3.1.2
3.1.3

z

procesami

integracji

spójności

doradztwo i pomoc ekspercka, organizacyjna i projektowa w zakresie zdobywania środków
z funduszy i programów grantowych dla beneficjentów z Polski oraz z Pomorza
organizacja

europejskiej

spotkań,

konferencji

i

wymian

związanych

z

problematyką

integracji

tworzenie i wspieranie grup partnerskich oraz tworzenie i wspieranie parasolowych

organizacji pozarządowych, których działalność związana jest z promowaniem dobrych
praktyk

urzeczywistniających

koncepcję

zrównoważonego

uwzględnieniem zagadnień zrównoważonego transportu
3.1.4

europejskiej,

rozwoju

ze

szczególnym

organizowanie wymiany i praktyk pomiędzy przedstawicielami polskich i pomorskich

jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych, centrów

kultury, ośrodków akademickich, małych i średnich przedsiębiorstw a ich odpowiednikami
w innych państwach w zakresie pogłębiania doświadczeń, podnoszenia kwalifikacji
i poziomu wiedzy
3.1.5

wskazywanie

władzom

publicznym

odpowiednich

źródeł

finansowania

projektów

ponadnarodowych, pomoc w poszukiwaniu partnerów projektowych, a także pomoc
doradcza w przedkładaniu wniosków aplikacyjnych oraz w zarządzaniu projektami
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3.2

propagowanie w zgodzie z katolicką nauką społeczną (ze szczególnym uwzględnieniem
szerzenia postaw patriotycznych, wzmacniania solidarności społecznej i narodowej

Polaków, umacniania roli rodziny oraz ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej

śmierci) zagadnień związanych z integracją europejską w kontekście czynnej ochrony
przyrody, ochrony środowiska i zielonych miejsc pracy, w tym:
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

propagowanie zagadnień związanych z oszczędzaniem energii w formie programów

edukacyjnych

promocja niezależnych źródeł energii odnawialnej i promowanie innowacyjnych rozwiązań

gospodarowania i zarządzania zasobami energetycznymi

tworzenie centrów edukacji poszanowania energii i rozwoju niezależnych źródeł energii

odnawialnej z wykorzystaniem doświadczeń partnerów zagranicznych
prowadzenie

badań

ilościowych

i

jakościowych,

mających

na

celu

inwentaryzację

przyrodniczą (botaniczną, entomologiczną, hydrologiczną i ornitologiczną), określenie
3.2.5

problemów ochrony środowiska oraz kwestii poszanowania energii

współpraca z jednostkami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, jednostkami

oświatowymi, ośrodkami akademickimi, małymi, średnimi przedsiębiorstwami w zakresie

czynnej ochrony przyrody, ochrony środowiska i energii na szczeblu regionalnym,
3.2.6

krajowym oraz międzynarodowym

organizacja wykładów i prelekcji na temat utrzymania walorów przyrodniczych, rolnictwa

ekologicznego,

programów

odnawialnych źródeł energii
3.2.7

rolno-środowiskowych

oraz

racjonalnego

wykorzystania

wydawanie materiałów edukacyjnych, informacyjnych i promujących działania związane

z

ochroną

przyrody,

środowiska

i

wykorzystania

energii

w

regionie

Pomorza,

a w szczególności materiałów rozpowszechnianych przy użyciu innowacyjnych programów
internetowych
3.3

wymiana kulturalna, propagowanie w zgodzie z katolicką nauką społeczną (ze szczególnym
uwzględnieniem szerzenia postaw patriotycznych, wzmacniania solidarności społecznej
i narodowej Polaków, umacniania roli rodziny oraz ochrony życia ludzkiego od poczęcia

do naturalnej śmierci) zagadnień związanych z integracją europejską w kontekście wymiany
dorobku kulturalnego, w tym:
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5

4.

organizacja imprez, mających na celu przybliżenie społeczności lokalnej kultury i sztuki
nie tylko państw należących do Unii Europejskiej

tworzenie ośrodków, przybliżających i upowszechniających inne kultury poprzez edukację

językową, artystyczną, muzyczną, warsztaty rzemiosła itp.

organizacja wymiany dorobku polskich, pomorskich i zagranicznych artystów, muzyków,

rzemieślników, twórców ludowych i innych

fundowanie stypendiów dla najbardziej uzdolnionych polskich, pomorskich artystów,

muzyków, rzemieślników, twórców ludowych i innych

wydawanie materiałów promujących polskich pomorskich i zagranicznych przedstawicieli

kultury i sztuki

propagowanie w zgodzie z katolicką nauką społeczną (ze szczególnym uwzględnieniem szerzenia postaw
patriotycznych, wzmacniania solidarności społecznej i narodowej Polaków, umacniania roli rodziny oraz
ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci) zagadnień związanych z integracją europejską

oraz zmniejszanie różnic Polski oraz Pomorza, z wysoko rozwiniętymi regionami nie tylko krajów
europejskich w aspektach rozwoju gospodarczego i ekonomicznego, poprzez:
4.1

propagowanie w zgodzie z katolicką nauką społeczną (ze szczególnym uwzględnieniem
szerzenia postaw patriotycznych, wzmacniania solidarności społecznej i narodowej

Polaków, umacniania roli rodziny oraz ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej

śmierci) zagadnień związanych z integracją europejską w kontekście rozwoju organizacji
pozarządowych, grup partnerskich oraz małych i średnich przedsiębiorstw
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4.2

prowadzenie doradztwa dla organizacji pozarządowych, grup partnerskich oraz małych
i średnich przedsiębiorstw w zakresie wprowadzania technologii informatycznych

4.3

wspieranie

przedsięwzięć

służących

rozwojowi

organizacji

partnerskich oraz małych i średnich przedsiębiorstw

4.4

poprawa
grup

otoczenia

partnerskich

prawnego

oraz

małych

i

administracyjnego

i

średnich

pozarządowych,

organizacji

przedsiębiorstw

oraz

grup

pozarządowych,
rozwój

postaw

obywatelskich i przedsiębiorczych w Polsce oraz na Pomorzu na podstawie doświadczeń
zagranicznych

4.5

rozwój

otoczenia

instytucjonalnego

organizacji

pozarządowych,

grup

partnerskich

4.6

wspieranie integracji organizacji pozarządowych, grup partnerskich oraz małych i średnich

4.7

pomoc organizacjom

oraz małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce oraz na Pomorzu na podstawie
doświadczeń zagranicznych

firm Pomorza i ich działalności na forum międzynarodowym
pozarządowym, grupom

partnerskim

oraz małym

i średnim

przedsiębiorstwom z Polski oraz z Pomorza w rozwoju i wprowadzaniu w życie nowych,
innowacyjnych technologii oraz tworzenia nowych miejsc pracy

4.8

zachęcenie organizacji pozarządowych, grup partnerskich oraz małych i średnich

4.9

ukierunkowanie

przedsiębiorców z Polski oraz z Pomorza do podnoszenia bezpieczeństwa i higieny pracy
na

wprowadzanie

nowoczesnych

rozwiązań

technologicznych

dla organizacji pozarządowych, grup partnerskich oraz małych i średnich przedsiębiorstw,
dzięki którym doskonalone będzie zarządzanie strategiczne, operacyjne i projektowe
4.10

propagowanie najwyższej klasy rozwiązań metodologicznych w obszarze zarządzania

4.11

wspieranie edukacji w obszarze zarządzania projektami i zarządzania partnerstwami

projektami i zarządzania partnerstwami

4.12
5.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
5.1
5.2
5.3

5.4
5.5
5.6
6.

dokumentowanie dorobku naukowego Stowarzyszenia

prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej
wypowiadanie się w sprawach publicznych, będących przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia

na temat rozwoju Polski oraz Polski oraz z Pomorza w kontekście współpracy międzynarodowej

współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, instytucjami gospodarczymi, środkami

masowego przekazu oraz osobistościami życia publicznego zainteresowanymi rozwojem Polski oraz
Polski oraz z Pomorza oraz zmniejszenie jego dystansu do światowych liderów innowacji

nawiązywanie kontaktów i współpracy z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą

w celu wymiany doświadczeń

pomoc w organizacji kursów, szkoleń, wykładów, prelekcji, itp. związanych z rozwojem Polski oraz

Polski oraz z Pomorza

prowadzenie działalności wydawniczej związanej z rozwojem Polski oraz Polski oraz z Pomorza

Stowarzyszenie

może

dysponować

środkami

finansowymi

z

funduszy

i

programów

grantowych,

w celu przeznaczenia ich na w\w działalność statutową
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Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki
1.

Członkostwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne i otwarte dla osób mających pełną zdolność do czynności

prawnych, będących obywatelami polskimi bądź cudzoziemcami, bez względu na miejsce zamieszkania,
rasę, przekonania, wiek, płeć, status małżeński, pochodzenie, wyznanie lub niepełnosprawność.

2.

Członkowie mają prawo:

2.1

wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia

2.2

uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu

2.3
2.4
2.5
3.

korzystać

z

pomocy

i

z jego celami statutowymi

zaplecza

Stowarzyszenia

w

podejmowanych

przestrzegać przykładnego, obywatelskiego i moralnego postępowania w życiu publicznym oraz

prywatnym

przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
czynnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia

3.5

dbać o mienie i dobre imię Stowarzyszenia

3.6

regularnie opłacać składki członkowskie

sumiennego wykonywania powierzonych im zadań i obowiązków

Członkowie są przyjmowani do Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu po złożeniu pisemnej deklaracji

członkowskiej i innych właściwych dokumentów.

5.

Procedurę opłacania składek członkowskich ustala Zarząd w formie Uchwały.

6.

W przypadku rezygnacji z członkostwa składki nie będą refundowane.
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustępuje na skutek:
7.1
7.2
7.3
7.4

8.

zgodnych

brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu

3.3
3.4

7.

działaniach

Członkowie mają obowiązek:

3.1
3.2

4.

zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia

dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu

skreślenie przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich lub innych zobowiązań przez
okres przekraczający 2 miesiące

wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów

i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia

śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną

O wykluczeniu członka Zarząd decyduje w formie uchwały kwalifikowaną większością ¾ głosów obecnych,

przy obecności co najmniej ½ członków Zarządu. Zarząd informuje wykluczonego członka o swojej decyzji
listem poleconym ze zwrotnym poświadczeniem odbioru w przeciągu 7 dni od podjęcia uchwały.

9.

Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego

Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zgromadzenie rozpatruje
odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
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Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia
1.

W Stowarzyszeniu funkcjonują następujące organy obligatoryjne:

1.1

Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”

1.3

Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”

1.2
2.

Komisja Rewizyjna

W Stowarzyszeniu funkcjonują następujące organy fakultatywne:
2.1
2.2

Rada Programowa, zwana dalej „Radą”

Biuro Stowarzyszenia, zwane dalej „Biurem”

3.

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

4.

Walne Zgromadzenia mogą mieć charakter:
4.1
4.2

5.

Zwyczajny

Nadzwyczajny

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz do roku jako sprawozdawcze i co cztery lata
jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie lub przy pomocy poczty elektronicznej
o jego terminie, miejscu (w kraju, zagranicą lub w przestrzeni wirtualnej) i proponowanym porządku obrad
co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
6.1

z własnej inicjatywy

6.3

na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia

6.2
7.

na żądanie Komisji Rewizyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku
lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

8.
9.
10.
11.

Zarówno Walne jak i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą odbywać się w kraju jak i zagranicą, a także

w przestrzeni wirtualnej, przy użyciu dostępnych rozwiązań teleinformatycznych.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności

co najmniej ponad 1/3 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

W razie braku quorum, otwarcie Walnego Zgromadzenia następuje w drugim terminie, a jego ważność

nie jest zdeterminowana liczbą obecnych na nim członków.
Kompetencja Walnego Zgromadzenia:

11.1

uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia

11.2

podejmowanie uchwał dotyczących absolutorium dla ustępującego Zarządu

11.3

podejmowanie uchwał dotyczących wyboru oraz odwoływania Prezesa Zarządu, przy czym Prezes

Zarządu może zostać odwołany większością 2/3 głosów członków Walnego lub Nadzwyczajnego
Zgromadzenia, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania

11.4

podejmowanie uchwał dotyczących wyboru oraz odwoływania członków Zarządu

11.5

podejmowanie uchwał dotyczących wyboru oraz odwoływania członków Komisji Rewizyjnej

11.6

podejmowanie uchwał dotyczących wyboru oraz odwoływania pełnomocnika Stowarzyszenia, który
ustala i zatwierdza wynagrodzenie, premie i nagrody Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków
Zarządu, przy czym pełnomocnik Stowarzyszenie nie musi być członkiem Stowarzyszenia

11.7

podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia, przy czym zmiany treści statutu

11.8

podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się z innym Stowarzyszeniem, Fundacją lub inną

wymagają uchwały powziętej 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania

11.9

organizacją pozarządową, przy czym uchwały wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej
2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczania jego majątku,
przy czym decyzje wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej 2/3 głosów w obecności,
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

11.10

rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
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12.

11.11

ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej

11.12

rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z 3 członków, którzy wybierają
spośród siebie Przewodniczącego Komisji.

13.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
13.1

kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia

13.3

wnioskowanie o zwołanie Walnego Zgromadzenia

13.2
13.4
14.

występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń z kontroli i żądanie wyjaśnień
składanie

Walnemu

Zgromadzeniu

sprawozdań

ze

swojej

z wnioskiem dotyczącym absolutorium dla ustępującego Zarządu

działalności

oraz

występowanie

Spotkania Komisji Rewizyjnej mogą odbywać się w kraju jak i zagranicą, a także w przestrzeni wirtualnej,

przy użyciu dostępnych rozwiązań teleinformatycznych (w systemie telepracy).

15.

Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków.

16.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

17.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

18.

Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem, jest organem obligatoryjnym Stowarzyszenia powoływanym
przez Walne lub Nadzwyczajne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

19.

Członkiem Zarządu może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych,
przedstawiciel osoby prawnej lub przedstawiciel jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości
prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

20.

Zarząd tworzy zespół od 1 do 5 osób powoływanych i odwoływanych przez Walne lub Nadzwyczajne
Zgromadzenie Stowarzyszenia, przy czym pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

21.
22.
23.

Członkowie Zarządu nie muszą być Członkami Stowarzyszenia.
Wynagrodzenie, premie i nagrody Prezesa Zarządów oraz członków Zarządu ustala i zatwierdza pełnomocnik

Stowarzyszenia wskazany w drodze uchwały przez Walne lub Nadzwyczajne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

Prezes Zarządu ustala samodzielnie funkcje i podział kompetencji pomiędzy poszczególnych innych

członków Zarządu oraz Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania

24.

Kadencja Prezesa Stowarzyszenia trwa 7 lat.

25.

Kadencja pozostałych członków Zarządu trwa 4 lata.

26.

W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji,

władzom tym przysługuje prawo kooptacji, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz

nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne
Zgromadzenie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
27.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest
obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu.

28.

Posiedzenie Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

29.

Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu.

30.
31.

Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w kraju jak i zagranicą, a także w przestrzeni wirtualnej, przy użyciu

dostępnych rozwiązań teleinformatycznych (w systemie telepracy).

W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć kierownicy jednostek organizacyjnych oraz inni pracownicy

i współpracownicy Stowarzyszenia w celu udzielenia wyjaśnień, a także inne zaproszone osoby z głosem
doradczym.
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32.

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia we wszelkich czynnościach faktycznych i prawnych związanych
z wykonywaniem przez Stowarzyszenie bieżącej działalności statutowej na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w tym, do dokonywania wszelkich czynności
sądowych i pozasądowych w imieniu Stowarzyszenia składa jednoosobowo Prezes Zarządu lub – w razie
nieobecności Prezesa Zarządu trwającego dłużej niż miesiąc kalendarzowy – uprawnionych jest dwóch
członków Zarządu działających łącznie.
33.

Do kompetencji Zarządu należą:
33.1

realizowanie uchwał Walnego i Nadzwyczajnego Zgromadzenia

33.3

kierowanie całokształtem działalności i prac Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi, w tym

33.2

zwoływanie Walnego i Nadzwyczajnego Zgromadzenia

podejmowanie decyzję w formie uchwały Zarządu o członkostwie w organizacjach, o których mowa
w Rozdziale I – postanowienia ogólne punkt 8
33.4

reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, zgodnie z zasadami
reprezentacji Stowarzyszenia opisanymi powyżej, w tym do: składania ofert, podejmowania
i prowadzenia negocjacji, zawierania umów cywilnoprawnych z podmiotami trzecim, a także

tworzenia i rejestracji nowych organizacji pozarządowych oraz w spółkach prawa handlowego
33.5

i cywilnego w kraju i zagranicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami

działania w imieniu Stowarzyszenia przed organami administracji publicznej, w tym, przed organami

kontroli skarbowej, organami podatkowymi, a także, przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi
oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, w tym w sprawach związanych z rozliczeniami
ze Skarbem Państwa

33.6

sporządzanie i składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności

33.8

zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia

33.10

przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej, dotacji

33.7
33.9

przyjmowanie subwencji

i kontraktów państwowych

33.11

opracowywanie struktury organizacyjnej Stowarzyszenia

33.12

sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek organizacyjnych, zespołów

33.13

ustalanie planów zatrudnienia i płac oraz określenia zasad wynagradzania pracowników etatowych

33.14

ustalanie planów zatrudnienia i płac oraz określenia zasad wynagradzania członków zespołów

33.15

ustalanie zasad zwrotu poniesionych wydatków przez wolontariuszy, praktykantów i stażystów

33.16

ustanowienia nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei

33.17

przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków

33.18
34.

opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działalności Stowarzyszenia

projektowych oraz osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu
Stowarzyszenia

projektowych nie będących pracownikami etatowymi Stowarzyszenia

oraz celów Stowarzyszenia

rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia

Rada Programowa jest organem opiniodawczo-doradczym dla Zarządu Stowarzyszenia w sprawach realizacji

celów statusowych Stowarzyszenia.

35.

Rada Programowa składa się od 3 do 15 osób.

36.

Członkowie Rady Programowej spośród siebie wybierają Przewodniczącego.

37.

Kadencja Rady Programowej trwa 4 lata.

38.

Do kompetencji Rady Programowej należy:

38.1

uchwalanie planów prac Rady

38.2

przedstawianie opinii i ocen w sprawach realizacji celów statutowych Stowarzyszenia

38.4

składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności

38.3
39.

występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przygotowanymi przez Radę opiniami

Posiedzenia Rady mogą odbywać się w kraju jak i zagranicą, a także w przestrzeni wirtualnej, przy użyciu
dostępnych rozwiązań teleinformatycznych (w systemie telepracy).
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40.

Rada Programowa działa w oparciu o swój własny regulamin. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością
głosów w obecności wszystkich jej członków.

41.

Członkowie Rady nie muszą być Członkami Stowarzyszenia. W przypadku gdy są Członkami Stowarzyszenia,
wtedy to nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

42.

Członkowie Rady mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

43.

Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora.

44.

Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.

45.

Dyrektor nie musi być członkiemi Stowarzyszenia.

46.

Wielkość zatrudnienia

pracowników

Biura

Stowarzyszenia, zasady

ich

wynagrodzenia

oraz środki

przeznaczone na ich wynagrodzenie określa Zarząd.
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Rozdział V – Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa
1.

Majątek Stowarzyszenia stanowią:

1.1

nieruchomości

1.3

fundusze, wierzytelności i prawa majątkowe

1.5

papiery wartościowe, w tym: obligacje, akcje, jednostki funduszy powierniczych

1.2
1.4
2.

2.1

wpływów z działalności statutowej

2.3

majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia

2.5

odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych

2.4

2.7

dotacji, kontraktów i subwencji osób prawnych

2.9

darowizny, spadki i zapisy oraz środki pochodzące z ofiarności prywatnej

2.11

odpłatnej działalności pożytku publicznego

2.12

6.
7.
8.

wpływy z kont bankowych, platform transakcyjnych i innych instrumentów finansowych
działalności gospodarczej Stowarzyszenia oraz dywidend z udziałów lub akcji w spółkach prawa

2.10

5.

wpływów ze składek członkowskich

2.6

2.8

4.

prawa autorskie

Dochody Stowarzyszenia pochodzą z:
2.2

3.

ruchomości

handlowego

środków finansowych wynikających z funduszy i programów grantowych
zbiórek i imprez publicznych

wpłat 1% podatku od podatników

Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
Majątek Stowarzyszenia może być lokowany w prowadzonych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach

gospodarczych, spółkach, papierach wartościowych w kraju i zagranicą.

Wpłaty pochodzące z 1% podatku oraz inne dochody przeznaczone są na realizacją celów statutowych

ogólnych i szczegółowych Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i zagranicą zgodnie z obowiązującymi

w tym zakresie przepisami.

Działalność gospodarcza Stowarzyszenia jest środkiem do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
Działalność gospodarcza Stowarzyszenia może być również realizowana w spółkach prawa handlowego
i cywilnego w kraju i zagranicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

9.
10.

Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.
Składniki majątku trwałego Stowarzyszenia wykorzystywane w działalności statutowej oraz działalności
gospodarczej podlegają amortyzacji i umorzeniu według obowiązujących zasad.

11.

W umowach między Stowarzyszeniem, a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie
reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

12.

Do dysponowania majątkiem Stowarzyszenia, tzn. nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości
oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd.

13.

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych i gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia muszą być zgodne z zasadami
reprezentacji Stowarzyszenia opisanymi powyżej.

14.
15.

Zarząd Stowarzyszenia może tworzyć fundusz rozwoju niezbędny do prowadzenia efektywnej działalności

gospodarczej.

Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
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16.

Zakres działalności gospodarczej Stowarzyszenia, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, obejmuje:
18.11.Z

drukowanie gazet

18.13.Z

działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

18.12.Z

pozostałe drukowanie

18.14.Z

introligatorstwo i podobne usługi

26.20.Z

produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

26.40.Z

produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

30.99.Z

produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana

33.19.Z

naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

18.20.Z
26.30.Z
30.92.Z
33.17.Z

reprodukcja zapisanych nośników informacji
produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

produkcja rowerów i wózków inwalidzkich

naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

38.11.Z

zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

38.31.Z

demontaż wyrobów zużytych

47.41.Z

sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w

47.42.Z

sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.43.Z

sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.62.Z

sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.64.Z

sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.65.Z

sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.78.Z

sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

38.21.Z
38.32.Z

47.61.Z
47.63.Z

47.71.Z

obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
odzysk surowców z materiałów segregowanych
wyspecjalizowanych sklepach

sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach

sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.79.Z

sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.99.Z

pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

58.11.Z

wydawanie książek

58.13.Z

wydawanie gazet

58.19.Z

pozostała działalność wydawnicza

47.91.Z
52.10.B

58.12.Z
58.14.Z

sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.21.Z

działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

59.11.Z

działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.13.Z

działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.20.Z

działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

61.20.Z

działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji

58.29.Z
59.12.Z
59.14.Z
61.10.Z

działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
działalność związana z projekcją filmów

działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
satelitarnej

61.90.Z

działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

62.01.Z

działalność związana z oprogramowaniem

62.03.Z

działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

63.11.Z

przetwarzanie danych zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

63.91.Z

działalność agencji informacyjnych

62.02.Z
62.09.Z
63.12.Z

działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
działalność portali internetowych
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63.99.Z

pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

64.19.Z

pozostałe pośrednictwo pieniężne

64.99.Z

pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem

68.10.Z

kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.31.Z

pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

69.20.Z

działalność rachunkowo-księgowa doradztwo podatkowe

64.92.Z

68.20.Z
68.32.Z

pozostałe formy udzielania kredytów
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

70.10.Z

działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

70.22.Z

pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

72.20.Z

badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

73.12.A

pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

73.12.C

pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

73.20.Z

badanie rynku i opinii publicznej

74.20.Z

działalność fotograficzna

74.90.Z

pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

70.21.Z
72.19.Z

73.11.Z
73.12.B

73.12.D
74.10.Z
74.30.Z

stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych

działalność agencji reklamowych

pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
Działalność związana z tłumaczeniami

77.11.Z

wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

77.21.Z

wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

77.29.Z

wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

77.39.Z

wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej

77.40.Z

dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych

78.10.Z

działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

78.20.Z

działalność agencji pracy tymczasowej

79.11.A

działalność agentów turystycznych

79.12.Z

działalność organizatorów turystyki

77.12.Z
77.22.Z
77.33.Z

78.30.Z
79.11.B

wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.

wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
niesklasyfikowane

prawem autorskim

pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
działalność pośredników turystycznych

79.90.A

działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.C

pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

81.21.Z

niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.29.Z

pozostałe sprzątanie

82.11.Z

działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

79.90.B

81.10.Z
81.22.Z
81.30.Z

działalność w zakresie informacji turystycznej

działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

82.20.Z

działalność centrów telefonicznych (call center)

82.91.Z

działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

82.99.Z

pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej

82.30.Z
82.92.Z

działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
działalność związana z pakowaniem
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niesklasyfikowana
85.51.Z

pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.59.A

nauka języków obcych

85.60.Z

działalność wspomagająca edukację

87.10.Z

pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

87.30.Z

pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

85.52.Z
85.59.B
86.90.E

87.20.Z

pozaszkolne formy edukacji artystycznej

pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

87.90.Z

pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

88.91.Z

opieka dzienna nad dziećmi

90.01.Z

działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.03.Z

artystyczna i literacka działalność twórcza

88.10.Z
88.99.Z
90.02.Z
90.04.Z

91.01.A
91.01.B

pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
działalność obiektów kulturalnych

działalność bibliotek

działalność archiwów

91.02.Z

działalność muzeów

91.03.Z

działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

93.11.Z

działalność obiektów sportowych

93.13.Z

działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

91.04.Z
93.12.Z

działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
działalność klubów sportowych

93.19.Z

pozostała działalność związana ze sportem

94.11.Z

działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

94.99.Z

działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

95.12.Z

naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

95.22.Z

naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i

93.29.Z
94.12.Z
95.11.Z
95.21.Z

pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
działalność organizacji profesjonalnych

naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
ogrodniczego

95.29.Z

naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

96.04.Z

działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

97.00.Z

gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników

98.20.Z

gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby

96.09.Z
98.10.Z

pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby
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Rozdział VI – Postanowienia końcowe
1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statusem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia
1984 r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

2.
3.
4.

Dla efektywnego realizowania swoich celów statutowych Stowarzyszenie może połączyć się z innym

Stowarzyszeniem, Fundacją lub inną organizacją pozarządową.

Decyzję dotyczącą połączenia się z innym Stowarzyszeniem, Fundacją lub inną organizacją pozarządową

podejmuje w drodze uchwały Walne lub Nadzwyczajne Walne Stowarzyszenia.

Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana
w zawiadomieniu zwołującym Walne Zgromadzenie.

5.

Zmiana Statutu, w tym także celów działania Stowarzyszenia, może nastąpić w drodze uchwały Walne lub
Nadzwyczajne Walne Stowarzyszenia.

6.

Stowarzyszenie ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub w razie
osiągniecia celów, dla których było ustanowione.

7.
8.

Decyzję o likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Walne lub Nadzwyczajne Walne Stowarzyszenia.
W przypadku uchwalenia rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną,

która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie wskazuje organizacje pozarządowe

lub spółki prawa handlowego nie nastawione na osiąganie zysku, o celach możliwie najbliższym celom,

dla realizacji których powołane zostało Stowarzyszenie, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenie
po wypełnieniu jego zobowiązań.
9.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejonowy.
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