STATUT STOWARZYSZENIA
"Polsko-Polonijna Unia Gospodarcza"
tekst ujednolicony z dnia 5 października 2018 roku
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Stowarzyszenie "Polsko-Polonijna Unia Gospodarcza” działa w oparciu o przepisy powszechnie
obowiązującego prawa oraz postanowienia niniejszego statutu, zwanego dalej „Statutem”.
2. Stowarzyszenie "Polsko-Polonijna Unia Gospodarcza", zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest
organizacją o charakterze społecznym.
3. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
4. Nazwa Stowarzyszenia "Polsko-Polonijna Unia Gospodarcza” jest nazwą prawnie chronioną.
5. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy członków, a do prowadzenia swoich spraw
może zatrudnić pracowników oraz tworzyć biura.
6. Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych, jeżeli przynależność taka nie
narusza zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest
stroną oraz przystępować do związków stowarzyszeń.
§ 2.
1.
2.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania tylko swoim majątkiem. Członkowie
Stowarzyszenia nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Stowarzyszenia.
§ 3.

1.
2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków.
Stowarzyszenie obejmuje swoją działalnością obszar Rzeczpospolitej Polskiej i innych krajów.

§4
1.

Stowarzyszenie może przystępować do spółek i fundacji.
§ 5.

1. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego go znaku (godła, znaku słowno-graficznego – logo,
melodii) oraz pieczęci z godłem lub logo i nazwą Stowarzyszenia lub jej skrótem.
2. Stowarzyszenie może posiadać sztandar.
ROZDZIAŁ II
Cel i zadania Stowarzyszenia
§ 6.

1. Celami Stowarzyszenia są:
1) ochrona i reprezentowanie interesów członków w zakresie ich działalności gospodarczej, w
szczególności wobec organów państwowych, samorządowych i zagranicznych;
2) udział w procesach legislacyjnych, prezentowanie opinii w odniesieniu do bieżącej polityki
gospodarczej;
3) tworzenie i wzmacnianie więzi kooperacyjnych między członkami Unii oraz pomoc w
nawiązywaniu kontaktów w kraju i za granicą;
4) aktywna współpraca w kształtowaniu nowoczesnych form działalności gospodarczej;
5) gromadzenie i rozpowszechnianie informacji wspomagającej działalność gospodarczą
członków Izby, w szczególności informacji technicznej, finansowo-ekonomicznej i
marketingowej;
6) propagowanie i upowszechnianie osiągnięć naukowych, organizacyjnych i technicznych;
7) tworzenie warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych
członków;
8) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, w szczególności
norm rzetelnego postępowania w działalności gospodarczej;
9) propagowanie tradycji polskiego modelu przedsiębiorczości;
10) podejmowanie działań na rzecz współpracy członków Stowarzyszenia ze sferą nauki oraz
wdrażania wyników prac badawczo-rozwojowych w gospodarce;
11) prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz członków Stowarzyszenia;
12) podejmowanie działań na rzecz godzenia interesów członków Stowarzyszenia oraz
wspólnego dobra publicznego;
13) propagowanie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości;
14) propagowanie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

15) działanie na rzecz integracji europejskiej i światowej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
16) promocja i edukacja w zakresie wprowadzania innowacji na rynki;
17) inicjowanie i wspieranie działań mających na celu wzrost innowacyjności i konkurencyjności
członków Stowarzyszenia;
18) prowadzenie działalności lobbingowej na zasadach określonych ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, rozumianej jako każdy przejaw
działania prowadzony metodami prawnie dozwolonymi, zmierzający do wywarcia wpływu na
organy władzy publicznej w celu uwzględnienia w podejmowanych rozstrzygnięciach racji i
interesów określonych grup społecznych lub zawodowych;
19) podejmowanie i prowadzenie działań zmierzających do aktywizacji członków Stowarzyszenia
oraz pozyskiwania nowych członków;
20) pozyskiwanie, gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie informacji dotyczących
funkcjonowania przedsiębiorców polonijnych w kraju i za granicą oraz współpracy pomiędzy
przedsiębiorcami oraz instytucjami otoczenia biznesu, zgodnie z obowiązującymi przepisami
o ochronie danych osobowych;
21) popularyzacja i wspieranie działalności artystycznej i kulturalnej;
22) wykonywanie innych zadań określonych przez organy statutowe.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania poprzez:
organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez;
zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;
prowadzenie działalności wystawienniczej i prasowej;
prowadzenie działalności wydawniczej, w szczególności wydawanie ulotek, broszur
informacyjnych i plakatów;
5) prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, wystaw, imprez okolicznościowych i innych form
kształcących;
6) oferowanie członkom szerokiego pakietu usługowego, medialnego, eksperckiego i
konferencyjnego;
7) zrzeszanie i współdziałanie z innymi organizacjami tworzonymi przez polskich
przedsiębiorców i światową polonię;
8) wspieranie inicjatyw i kampanii społecznych;
7) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i sympozjów;
8) opracowywanie ekspertyz, analiz, raportów i opinii dotyczących działalności ekonomicznej,
prawnej, naukowej, kulturowej i innych z zakresu zainteresowań Stowarzyszenia;
9) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w
sprawach należących do zakresu zainteresowania Stowarzyszenia;
10) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi;
11) współpracę z wszelkimi osobami, organizacjami oraz instytucjami o podobnych celach
działania lub podejmujących konkretne inicjatywy z zakresu zainteresowania
Stowarzyszenia;
12) współpracę z mediami (środki masowego przekazu);
1)
2)
3)
4)

13) przeprowadzanie, zlecanie i przedstawianie niezależnych opracowań, raportów, badań,
analiz, ocen i zaleceń wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach z zakresu
celów statutowych Stowarzyszenia;
14) delegowanie członków Stowarzyszenia do uczestniczenia w pracach instytucji doradczoopiniodawczych oraz w pracach zespołów tworzących wieloletnie strategie rozwoju i
szczegółowe programy operacyjne w zakresie rozwoju gospodarczego;
15) organizowanie i pomoc w organizacji praktyk i stażów w Stowarzyszeniu, u członków
Stowarzyszenia, innych przedsiębiorców w kraju i za granicą;
16) realizację projektów współfinansowanych z majątku Stowarzyszenia, krajowych i unijnych
środków pomocowych, służących wypełnianiu celów i zadań Stowarzyszenia;
17) prowadzenie badań ankietowych, marketingowych, ewaluacyjnych i celowych oraz
opracowanie wyników tych badań;
18) prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III
Członkostwo. Prawa i obowiązki członków.
§ 7.
1. Członkiem Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne organizacje
niemające osobowości prawnej.
2. Osoby prawne oraz inne organizacje niemające osobowości prawnej mogą być członkami
Stowarzyszenia, o ile zakres i przedmiot ich działania nie stoi w sprzeczności z celami
Stowarzyszenia. Osoby prawne i organizacje działają w Stowarzyszeniu poprzez swoich
przedstawicieli.
3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków założycieli;
2) członków zwyczajnych;
3) członków wspierających;
4) członków honorowych.

§ 8.
1. Członkiem zwyczajnym może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i nie została
prawomocnym wyrokiem sądu skazana za popełnienie przestępstwa umyślnego, za które
wymierzono jej karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 lub osoba prawna
zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i deklarująca na jego rzecz pomoc materialną lub
intelektualną.

3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być wyłącznie osoba fizyczna, która wniosła
wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
4. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem stowarzyszenia.
5. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
§ 9.
1. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się poprzez przyjęcie kandydatury przez członka Zarządu
w drodze pisemnego oświadczenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia może w drodze uchwały, zwykłą większością głosów, unieważnić
oświadczenie członka Zarządu o przyjęciu kandydatury w terminie 7 dni od daty jego
wystawienia.
3. Zarząd Stowarzyszenia może w drodze uchwały ustanowić warunek przyjęcia w poczet
członków Stowarzyszenia w postaci konieczności przedłożenia przez kandydata wypełnionej
deklaracji członkowskiej zawierającej podstawowe informacje o nim. W takim przypadku Zarząd
opracuje wzór takiej deklaracji, który stanowić będzie załącznik do uchwały.
4. Zarząd Stowarzyszenia określi w formie uchwały wysokość opłaty za przystąpienie do
Stowarzyszenia.
5. Zarząd Stowarzyszenia określi w formie uchwały wysokość opłaty członkowskiej, płatnej za
każdy miesiąc przynależności do Stowarzyszenia.
6. Zarząd prowadzi rejestr członków, zawierający podstawowe informacje o członku m.in. numer
telefonu i/lub adres e-mail wskazany przez każdego członka jako służący do jego zawiadamiania
i odpowiada za niezwłoczne dokonywanie stosownych wpisów w tym rejestrze.
§ 10.
1. Członek zwyczajny i wspierający mają prawo do:
1) czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach członków organów Stowarzyszenia;
2) uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia;
3) używania oznak i znaków Stowarzyszenia;
4) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia;
2. Członek honorowy posiada wyłącznie prawa określone w § 10 ust. 1 pkt od 2 do 4 Statutu, oraz
prawo udziału, z głosem doradczym, w pracach organów Stowarzyszenia.
§11.
1. Członkowi Stowarzyszenia może być nadana godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia.
Godność tę nadaje Zarząd Stowarzyszenia osobie szczególnie zasłużonej w działalności
Stowarzyszenia.

2. W tym samym czasie godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia może być nadana tylko
jednej osobie.
3. Do Honorowego Prezesa Stowarzyszenia stosuje się postanowienia dotyczące członków
honorowych.
4. Honorowy Prezes Stowarzyszenia ma prawo udziału w pracach wszystkich organów
Stowarzyszenia z głosem doradczym.
§ 12.
1. Nie posiadają prawa uczestnictwa w wyborach do organów Stowarzyszenia (czynnego
i biernego) osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo, pozbawione praw
publicznych prawomocnym wyrokiem sądu a także członkowie zwyczajni, którzy w dniu
wyborów zalegają ̨ z opłatą składki członkowskiej.
2. Członkowie Stowarzyszenia mogą zostać ograniczeni w prawach statutowych orzeczeniem Sądu
Koleżeńskiego.
§ 13.
1. Członkowie są obowiązani:
1) stosować się do postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał organów Stowarzyszenia;
2) brać udział w działalności Stowarzyszenia oraz w akcjach i inicjatywach społecznych
podejmowanych przez Stowarzyszenie;
3) dbać o dobre imię Stowarzyszenia;
4) uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
5) uiścić wpisowe;
6) regularnie opłacać składki członkowskie;
7) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, zgłaszać Zarządowi Stowarzyszenia
zmianę danych objętych wpisem do rejestru członków lub deklaracją członkowską – w
przypadku podjęcia przez Zarząd uchwały, o której mowa w § 9 ust. 2 Statutu.
2. Członek wspierający ponadto jest obowiązany do wywiązania się z zadeklarowanej pomocy
materialnej lub intelektualnej.
3. Członek honorowy jest obowiązany do przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz
Stowarzyszenia.
§ 14.
1. Utrata członkostwa następuje w skutek:
1) wystąpienia ze Stowarzyszenia przez złożenie pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu – z dniem
złożenia rezygnacji;
2) wykreślenia z rejestru członków Stowarzyszenia uchwałą Zarządu – z dniem podjęcia
uchwały;

3) wykluczenia orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego;
4) śmierci członka Stowarzyszenia albo jego likwidacji lub utraty osobowości prawnej w
przypadku osób prawnych – odpowiednio, z chwilą śmierci, albo z dniem likwidacji lub utraty
osobowości prawnej;
5) stwierdzenia uchwałą przez Zarząd faktu skazania za popełnienie przestępstwa umyślnego, za
które wymierzono karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.
2. Wykreślenie z rejestru członka Stowarzyszenia następuje uchwałą Zarządu w przypadku zalegania
z opłaceniem składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, po uprzednim wezwaniu
do ich uregulowania i wyznaczeniu w tym celu dodatkowego, co najmniej 7-dniowego terminu.
3. O wykreśleniu z rejestru, wykluczeniu lub stwierdzeniu faktu, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 5,
Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka, podając podstawę i przyczynę utraty przez niego
członkostwa.
ROZDZIAŁ IV
Organy Stowarzyszenia
§ 15.
1. Organami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna;
4) Sąd Koleżeński.
2. Kadencja wszystkich organów Stowarzyszenia trwa 4 lata, jednakże dotychczasowe organy i ich
członkowie wykonują swoje prawa i obowiązki do czasu powołania nowych organów.
3. W przypadku zmian w składzie osobowym organów Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji,
wybrani tak członkowie tych organów działają do czasu zakończenia kadencji, w trakcie której
zostali wybrani.
4. Nie można łączyć członkostwa w organach Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego.
Członkowie tych organów mogą być równocześnie członkami jedynie Walnego Zebrania lub Rady.
§ 16.
1. Członek organu Stowarzyszenia traci mandat (z wyjątkiem członka Walnego Zebrania Członków)
w przypadku:
1) złożenia Zarządowi rezygnacji z członkostwa w organie Stowarzyszenia;
2) odwołania;

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

3) uprawomocnienia się orzeczenia o jego ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym
albo pozbawiającego go praw publicznych;
4) orzeczenia wobec niego przez Sąd Koleżeński kary, o której mowa w § 32 pkt 5 Statutu;
5) upływu kadencji.
Członkowie organów Stowarzyszenia wybierani i odwoływani są przez Walne Zebranie zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,
chyba że inny przepis Statutu stanowi inaczej.
Członkowie organów Stowarzyszenia wybierani są spośród ogółu członków zwyczajnych
Stowarzyszenia, którzy się zgłosili i posiadają czynne i bierne prawo wyborcze.
Każda kandydatura jest głosowana osobno.
W skład władz stowarzyszenia wchodzą osoby, które uzyskały największą liczbę ważnych głosów.
Wybór władz stowarzyszenia dokonuje się w głosowaniu jawnym.
Osoby wybierane do władz stowarzyszenia powinny wyrazić zgodę na przyjęcie proponowanej
funkcji (osobiście lub za pomocą pisemnego oświadczenia woli).
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz stowarzyszenia w trakcie
kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę
składu organu.
W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji więcej niż 2/3 członków władz stowarzyszenia
pochodzących z wyboru, zarząd w terminie 3 miesięcy zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie
Członków w celu uzupełnienia składu określonej władzy stowarzyszenia.
Przewodniczący Zarządu odwoływany jest większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 41 Statutu.
§ 17.

1. Za wykonywanie swoich funkcji członkowie organów mogą otrzymywać wynagrodzenie.
Wysokość wynagrodzenia ustali w drodze uchwały Zarząd.
2. Zarząd może w drodze uchwały ustalić, że w przypadku odbycia podróży służbowej będą
przysługiwać członkom organów Stowarzyszenia diety i zwrot kosztów podróży w wysokości i
według zasad ustalonych przez Zarząd przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa.
§ 18.
1. Z zebrań organów Stowarzyszenia sporządza się protokół, który podpisują osoba prowadząca
zebranie oraz osoba je protokołująca.
2. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że inne przepisy Statutu
stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów w głosowaniu jawnym rozstrzyga głos
prowadzącego zebranie.

3. Uchwały podpisują osoba prowadząca zebranie oraz osoba je protokołująca, chyba że inny
przepis Statutu stanowi inaczej.
4. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem uchwał dokonujących wyboru i
odwołania członka organu Stowarzyszenia, a także przyjęcia i wykreślenia członka
Stowarzyszenia.
5. W sytuacjach wyjątkowych, a w szczególności w obliczu spraw niecierpiących zwłoki, zebrania
organów Stowarzyszenia mogą odbywać się drogą telekonferencji za pomocą sieci telefonicznych
oraz teleinformatycznych.
6. W sytuacjach wyjątkowych, opisanych w pkt 5., protokół zawierać powinien:
1) datę telekonferencji oraz skrócony opis technologiczny użytej metody komunikacji;
2) listę elektronicznych, teleinformatycznych lub cyfrowych identyfikatorów poszczególnych
uczestników posiedzenia, odpowiednich dla wybranej technologii używanych w czasie
telekonferencji;
3) zapis lub pisemny skrót cyfrowego zapisu telekonferencji;
4) listę podjętych uchwał wraz z liczbami głosów oddanych za oraz przeciw uchwale.

§ 19.
Zawiadomienie o terminie i miejscu, a także porządek obrad, podaje się do wiadomości członków
danego organu Stowarzyszenia pisemnie lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość (np. SMS, e-mail) na co najmniej 7 dni naprzód, chyba że inny przepis
Statutu stanowi inaczej. Zarząd może określić szczegółowy tryb i formę dokonywania zawiadomień.

ROZDZIAŁ V
Walne Zebranie
§ 20.
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.
2. W Walnym Zebraniu udział biorą albo wszyscy członkowie Stowarzyszenia (Walne Zebranie
Członków) albo przedstawiciele członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz pozostałych
członków Stowarzyszenia (Zebranie Delegatów).
3. W przypadku gdy liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia przekroczy 300 osób, Walne
Zebranie Członków może zostać zastąpione przez Zebranie Delegatów. W takiej sytuacji Zarząd,
podejmując taką uchwałę, określi w niej sposób wyboru delegatów, w szczególności podział na
okręgi, z których wybierani będą delegaci oraz liczbę delegatów z poszczególnych okręgów.
Liczba delegatów z okręgu musi być proporcjonalna do liczby członków Stowarzyszenia, którzy
zadeklarują miejsce zamieszkania w tym okręgu. Kadencja delegata trwa 4 lata.

4. Walne Zebranie Członków i Zebranie Delegatów mogą uchwalić swoje regulaminy, zawierające w
szczególności tryb przeprowadzania głosowania w sprawie wyboru i odwołania członków
organów Stowarzyszenia.
§ 21.
1. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd, co najmniej raz na rok. Przedmiotem obrad
Zwyczajnego Walnego Zebrania są sprawy, o których mowa w § 23 pkt 1 i 2 Statutu oraz inne
umieszczone w porządku obrad przez Zarząd.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji
Rewizyjnej lub grupy co najmniej 2/5 członków Stowarzyszenia, w terminie umożliwiającym
odbycie się Walnego Zebrania, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania
przez Zarząd stosownego wniosku.
4. Żądający zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania są obowiązani złożyć Zarządowi
odpowiedni wniosek na piśmie podpisany osobiście przez wymaganą ilość członków z podaniem
proponowanego porządku obrad, który Zarząd może uzupełnić.
5. W razie wystąpienia szczególnych okoliczności wymagających pilnej decyzji Walnego Zebrania lub
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, Zarząd może zainicjować wypracowanie tej decyzji w drodze
uzgodnień za pomocą poczty elektronicznej, faksu, korespondencji itp. – bez konieczności
zwoływania posiedzenia tych organów. Z uzgodnień dokonanych w takim trybie sporządza się
protokół, do którego dołącza się wydruki korespondencji i stanowisk poszczególnych członków
ww. organów.
§ 22.
1. W przypadku braku wymaganego kworum, Walne Zebranie Członków odbywa się w tzw. drugim
terminie w tym samym dniu 15 minut po pierwszym terminie, bez względu na liczbę osób
uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem § 49 ust. 1 Statutu.
2. Porządek obrad Walnego Zebrania ustala Zarząd, chyba że inne przepisy Statutu stanowią
inaczej.
3. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walne Zebranie może obradować i podejmować
uchwały na wniosek Zarządu lub co najmniej 15 członków, jeżeli uzna, że sprawa jest niecierpiąca
zwłoki. Za taką sprawę nie może być uznany w szczególności wniosek o zmianę Statutu i
odwołanie członka organu Stowarzyszenia.
§ 23.
1. Dopuszczalny jest udział w Walnym Zebraniu osobiście, przez pełnomocnika lub przy użyciu
pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu.
2. W Walnym Zebraniu mogą brać udział i zabierać głos osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 24.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności;
2) uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia;
3) uchwalanie Statutu i jego zmian;
4) uchwalenie własnego regulaminu;
5) podejmowanie uchwał w sprawie liczebności Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego;
6) wybór i odwołanie:
a) członków Zarządu;
b) członków Komisji Rewizyjnej;
c) członków Sądu Koleżeńskiego;
7) zatwierdzanie regulaminów Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
8) ocena działalności organów Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących
wniosków Zarządu;
9) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowanie Stowarzyszenia do związków stowarzyszeń i
innych organizacji międzynarodowych;
10) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
11) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Stowarzyszenia
Statutem lub przepisami prawa lub wniesionych przez członków do porządku obrad.

ROZDZIAŁ VI
Zarząd
§ 25.
1. Zarząd składa się z 3 do 7 członków, w tym przewodniczącego, sekretarza i do 2
wiceprzewodniczących wybieranych przez Walne Zebranie.

§ 26.
1. Zebrania Zarządu zwołuje jego przewodniczący. Zebrania Zarządu są zwoływane w miarę
potrzeb, co najmniej raz na 3 miesiące.
2. Jeżeli wszyscy członkowie są obecni na zebraniu Zarządu albo nieobecni członkowie wyrażą na to
zgodę w formie pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na

3.
4.
5.
6.

7.

8.

odległość, Zarząd może obradować i podejmować uchwały bez uprzedniego formalnego
zwołania.
Przewodniczący Zarządu przewodniczy zebraniu Zarządu, chyba że powierzy prowadzenie obrad
innemu członkowi Zarządu.
W zebraniu Zarządu mogą uczestniczyć bez prawa do głosowania skarbnik Stowarzyszenia oraz
osoby zaproszone.
Skarbnik Stowarzyszenia może być powołany przez Zarząd spośród lub spoza członków
Stowarzyszenia. Może być zatrudniony na umowę o prace lub w drodze umowy cywilnoprawnej.
W przypadku równej liczby głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, głos prowadzącego
zebranie rozstrzyga także w głosowaniu tajnym dotyczącym przyjęcia lub wykreślenia członka
Stowarzyszenia.
W sprawach niecierpiących zwłoki, na wniosek przewodniczącego Zarządu, Zarząd podejmuje
uchwały w trybie indywidualnego zbierania głosów albo za pośrednictwem środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zawiadamiając o tym pozostałych członków
Zarządu, przewodniczący przedstawia im projekt uchwały oraz wyznacza termin, do którego
oczekuje na ich głosy odpowiednio na piśmie albo za pośrednictwem środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość. Tak podjęte uchwały dla swej ważności wymagają udziału w
ich podjęciu co najmniej połowy członków Zarządu oraz podpisu przewodniczącego Zarządu.
Zarząd może odwoływać swoich członków zwykłą większością głosów. §48 pkt. 1 nie stosuje się.

§ 27.
Do kompetencji Zarządu należy:
1) prowadzenie spraw stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz;
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
3) sporządzanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia;
4) składanie sprawozdań z działalności Zarządu na Walnym Zebraniu;
5) powoływanie i odwoływanie skarbnika Stowarzyszenia;
6) podejmowanie uchwał w sprawie powołania, liczebności i wyboru członków Rady;
7) zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia;
8) zatwierdzanie regulaminu Rady;
9) uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania;
10) uchwalanie wysokości diet oraz zasad wypłaty diet i zwrotu kosztów podróży, o których mowa w
§ 16 ust. 2 Statutu;
11) wnioskowanie do wyróżnień i odznaczeń;
12) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykreślania członków;
13) ustalanie wysokości, terminów i sposobu uiszczania składek członkowskich;
14) uchylanie w każdym czasie uchwał Rady;

15) podejmowanie, w uzasadnionych przypadkach na wniosek przewodniczącego Zarządu, uchwały o
tymczasowym zawieszeniu w prawach członka Stowarzyszenia, którego sprawa dyscyplinarna
rozpatrywana jest przez Sąd Koleżeński, do czasu wydania przez ten sąd orzeczenia, nie dłużej
jednak niż na okres 3 miesięcy.

§ 28.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważnionych jest dwóch członków Zarządu
działających łącznie.
ROZDZIAŁ VII
Komisja Rewizyjna
§ 29.
1. Komisja Rewizyjna składa się z od 2 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie.
2. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej nad całokształtem działalności statutowej
i finansowej Stowarzyszenia. W ramach czynności kontrolnych ma ona prawo do pełnej
informacji o działalności Stowarzyszenia, wglądu do dokumentacji oraz żądania udzielenia
wyjaśnień i informacji przez Zarząd Stowarzyszenia i pracowników Stowarzyszenia.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego i
wiceprzewodniczącego. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komisji Rewizyjnej, ustala
porządek posiedzenia i przewodniczy posiedzeniom Komisji, chyba że powierzy niektóre lub
wszystkie te czynności wiceprzewodniczącemu.
4. Jeżeli wszyscy członkowie są obecni na zebraniu Komisji Rewizyjnej albo nieobecni członkowie
wyrażą na to zgodę pisemnie lub z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na
odległość, Komisja Rewizyjna może obradować i podejmować uchwały bez uprzedniego
formalnego zwołania.
5. Komisja może upoważnić niektórych spośród swoich członków do wykonywania w jej imieniu
określonych czynności kontrolnych.
6. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a jej członkowie nie mogą być członkami organu
zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, we wspólnym
pożyciu lub podległości z tytułu zatrudnienia.
7. Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin, którego projekt
uchwala Komisja Rewizyjna a zatwierdza Walne Zebranie.
§ 30.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności statutowej i gospodarki finansowej
Stowarzyszenia oraz przedstawianie Zarządowi wniosków i uwag z każdej kontroli;
2) opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu z działalności;
3) dokonywanie oceny działalności statutowej organów Stowarzyszenia za okres kadencji i
przedstawienie ich Walnemu Zebraniu;
4) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu.

ROZDZIAŁ VIII
Sąd Koleżeński
§ 31.
1. Walne Zebranie wybiera ze swego grona od 3 do 7 członków Sądu Koleżeńskiego.
2. Sąd Koleżeński na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego i sekretarza.
3. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem
stronom prawa do obrony.
4. Podstawę wydania orzeczenia może stanowić wyłącznie całokształt okoliczności ujawnionych w
postępowaniu przed Sądem Koleżeńskim.
5. Sąd Koleżeński rozpoznaje sprawy w powołanym przez przewodniczącego lub z jego
upoważnienia przez wiceprzewodniczącego składzie trzyosobowym spośród członków Sądu
Koleżeńskiego, któremu przewodniczy przewodniczący lub wiceprzewodniczący Sądu
Koleżeńskiego.
6. Rozpoznanie sprawy kończy wydanie orzeczenia, które zapada zwykłą większością głosów przy
obecności całego składu orzekającego.
7. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego wykonuje Zarząd.
8. Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin, którego projekt
uchwala Sąd Koleżeński a zatwierdza Walne Zebranie.
9. Sad koleżeński składa sprawozdania ze swojej działalności na Walnym Zebraniu.
§ 32.
Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy dyscyplinarne wnoszone przez Zarząd dotyczące:
1) naruszenia przez członków zasad statutowych, regulaminów i uchwał oraz zasad etyki;
2) rozstrzygania sporów pomiędzy członkami a organami Stowarzyszenia;

3) orzekania w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i uchwał organów Stowarzyszenia ze
Statutem;
4) orzekania w sprawie sporów wewnętrznych powstałych pomiędzy członkami Stowarzyszenia na
tle ich działalności w Stowarzyszeniu.
§ 33.
1. Sąd Koleżeński może orzec następujące kary:
1) upomnienia;
2) nagany;
3) zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 6 miesięcy do 4 lat;
4) pozbawienia czynnego lub biernego prawa wyborczego na okres od 6 miesięcy do 2 lat;
5) zakazu członkostwa w organach Stowarzyszenia na okres od 1 roku do 4 lat;
6) wykluczenia z grona Członków Stowarzyszenia.
2. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od
doręczenia orzeczenia. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu a podejmowana
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania
członków decyzja jest ostateczna.

§ 34.
Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i
Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.
ROZDZIAŁ IX
Rada
§ 35.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zarząd może powołać uchwałą Radę.
Rada jest organem doradczym i opiniodawczym Stowarzyszenia.
Rada liczy od 5 do 15 członków.
Członków Rady wybiera Zarząd.
Kadencja członków Rady upływa wraz z zakończeniem kadencji przez Zarząd.
Rada działa w sprawach zleconych przez Zarząd oraz może formułować rekomendacje
i zajmować stanowiska w sprawach będących przedmiotem działalności Stowarzyszenia.
7. Opinie i stanowiska Rada wyraża w formie uchwał, o których podjęciu niezwłocznie informuje
Zarząd, przekazując mu ich treść.

8. Szczegółowy tryb i zasady działania Rady określa regulamin, którego projekt uchwala Rada, a
zatwierdza Zarząd.
ROZDZIAŁ X
Majątek i gospodarka finansowa
§ 36.
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1) ze składek członkowskich;
2) z zapisów, darowizn, spadków, ofiarności publicznej;
3) z dotacji, grantów lub dofinansowań ze środków publicznych;
4) z majątku własnego Stowarzyszenia,
5) dochody z działalności gospodarczej.
2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i
nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
4. Członkowie zobowiązani są do terminowego regulowania składki członkowskiej.

§ 37.
1. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki
i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie może otrzymywać i przyjmować dotacje według zasad określonych przepisami
prawa.
§ 38.
Zarząd Stowarzyszenia może przewidzieć uchwałą w uzasadnionych przypadkach ulgi w obowiązujących
składkach członkowskich. Może także, w drodze uchwały, w uzasadnionych przypadkach zwalniać
poszczególnych członków z obowiązku ich uiszczania oraz odraczać lub umarzać obowiązek zapłaty
zaległych składek członkowskich.
§ 39.
1. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem
Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów, pracowników oraz osób, z
którymi w/w pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa.

2. Stowarzyszenie nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków, członków organów,
pracowników oraz osób im bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.
3. Członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia, pracownicy oraz osoby im
bliskie nie mogą wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu
Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, pracownicy oraz osoby im bliskie, na zasadach innych niż̇
od osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
5. Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej
równowartość 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych) również w drodze więcej, niż
jednej operacji.
ROZDZIAŁ XI
Działalność gospodarcza
§40

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w
odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach
służących realizacji celów statutowych.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
a. ochrony i reprezentowania interesów członków w zakresie ich działalności gospodarczej, w
szczególności wobec organów państwowych, samorządowych i zagranicznych, tworzenie
warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków
b. prowadzenia szkoleń, kursów, warsztatów, wystaw, imprez okolicznościowych i innych form
kształcących,
c. udziału w procesach legislacyjnych, prezentowania opinii w odniesieniu do bieżącej polityki
gospodarczej,
d. wspierania polonijnych przedsiębiorców w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorstw,
e. wspierania polonijnych przedsiębiorców w zakresie optymalizacji podatkowej, tworzenia
sprawozdań finansowych, doradztwa podatkowego,
f. prowadzenia doradztwa i bezpośredniej pomocy, włączając lobbing dla podmiotów
gospodarczych i innych jednostek w zakresie stosunków międzyludzkich,
g. prowadzenia doradztwa i bezpośredniej pomocy dla podmiotów gospodarczych i innych
jednostek w zakresie planowania strategicznego, strategii i działalności marketingowej, kontroli
kosztów,
h. przeprowadzania kampanii reklamowych i pozostałych usług reklamowych mających na celu
przyciągnięcie lub zatrzymanie klientów,

i. pośrednictwa w interesach tj. organizowania zaopatrzenia lub sprzedaży dla małych i średnich
firm,
j. szacowania roszczeń ubezpieczeniowych: ocena roszczeń, obliczenie ryzyka i poniesionych
szkód, ocena ryzyka, likwidacja szkód, dochodzenie roszczeń ubezpieczeniowych.

ROZDZIAŁ XII
Jednostki terenowe
§41
1.
2.
3.

Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – oddziały.
Oddziały Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną.
Członkowie Oddziału uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia za
pośrednictwem wybranych delegatów Oddziału.
§42

1. Odział terenowy może zostać powołany na wniosek Komitetu Założycielskiego Oddziału
powołanego przez Zebranie Założycielskie Oddziału liczące nie mniej niż 3 członków zwyczajnych
Stowarzyszenia działających na danym terenie. Uchwałę o utworzeniu oddziału podejmuje
Zarząd Stowarzyszenia.
§43
1. Władze oddziału to:
1) Walne Zebranie Członków Oddziału,
2) Zarząd Oddziału,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Uchwały wszystkich władz Oddziału Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania
w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że
dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
3. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Oddziału Stowarzyszenia trwa 4 lata.
4. W razie, gdy skład władz Oddziału Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie
organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu
organu.
§44.

1. Walne Zebranie Członków Oddziału

1) Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Oddziału. Może być
ono zwyczajne bądź nadzwyczajne.
2) Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy
lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i
proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli
na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż
w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
1) z własnej inicjatywy;
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału;
3) na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału Stowarzyszenia.
3. Kompetencje Walnego Zebrania Członków to:
1) uchwalanie głównych kierunków działalności Oddziału;
2) wybieraniu delegatów Oddziału na Walne Zebranie Stowarzyszenia;
3) wybieranie i odwoływanie władz Oddziału;
4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału;
5) zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego Stowarzyszenia;
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału;
7) podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się Oddziału Stowarzyszenia.
§45.
1. Zarząd Oddziału składa się z 2 do 5 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera
się prezesa.
2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy
miesiące.
3. Kompetencje Zarządu Oddziału to:
1) kierowanie bieżącą pracą Oddziału Stowarzyszenia;
2) realizacja uchwał Walnego Zebrania Oddziału i Walnego Zebrania Stowarzyszenia;
3)sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału Stowarzyszenia;
4) zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału;
5) przyjmowanie i wykluczanie członków Oddziału Stowarzyszenia;
6) reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
7) zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu Stowarzyszenia.
§46.
1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym od Zarządu Oddziału organem Oddziału
Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym
posiedzeniu komisji.
3. Kompetencje Komisji Rewizyjnej to:

1) kontrola całokształtu działalności Oddziału Stowarzyszenia;
2) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu;
3) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału wraz z oceną działalności Oddziału
Stowarzyszenia i Zarządu Oddziału;
4) wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi;
5) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu Oddziału w razie
jego bezczynności;
6) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału;
7) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o rozwiązanie Oddziału Stowarzyszenia.
§47.
1. Majątek Oddziału Stowarzyszenia powstaje:
1) z zapisów, darowizn, spadków, ofiarności publicznej;
2) z dotacji, grantów lub dofinansowań ze środków publicznych;
3) z majątku własnego Stowarzyszenia.
2. Funduszami i majątkiem Oddziału Stowarzyszenia zarządza Zarząd Oddziału.

§ 48.
1. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki
i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.
3. Stowarzyszenie może otrzymywać i przyjmować dotacje według zasad określonych przepisami
prawa.

§49.
Postanowienia końcowe
1. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział działań
niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, lub takich, które zdaniem Zarządu
Stowarzyszenia mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Oddziału
kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia może podjąć także
Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej

połowy członków uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, lub Komisji
Rewizyjnej Oddziału, po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach Oddziału Stowarzyszenia.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia, Walne Zebranie Oddziału
Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji, ustanawiając likwidatora spośród członków
Zarządu Stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie Stowarzyszenia, podejmując uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia,
określi cel, na który przeznaczony ma być majątek Oddziału Stowarzyszenia. W razie braku
uchwały w tej sprawie, sąd orzeknie o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny
zbieżny z celami statutowymi Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ XIII
Przepisy końcowe i tymczasowe
§50.
Zmiana statutu następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 3/4 głosów
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, przy czym w przypadku
zamierzonej zmiany statutu porządek obrad powinien wskazywać, które postanowienia statutu mają
ulec zmianie.
§ 51.
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością
3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania lub w
innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu
Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji, ustanawiając likwidatora
spośród członków Zarządu Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie, podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, określi cel, na który
przeznaczony ma być majątek Stowarzyszenia. W razie braku uchwały w tej sprawie, sąd
orzeknie o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny zbieżny z celami statutowymi
Stowarzyszenia.
§ 52.
1. Odwołanie członków Zarządu w trakcie I kadencji wymaga większości 3/4 głosów przy obecności
co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 35
pkt 8. § 21 ust. 1 Statutu nie stosuje się.
2. Nie można odwołać członków Komisji Rewizyjnej w trakcie I kadencji.

§ 53.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa.

