Statut Stowarzyszenia Demagog

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Stowarzyszenie Demagog zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989
roku Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu i posiada osobowość prawną.
§ 2.
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
§ 3.
1.
2.
3.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i
instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych
organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§ 4.

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele i formy działania
§ 5.
Celem Stowarzyszenia jest szerzenie, rozwój i realizacja idei społeczeństwa obywatelskiego poprzez:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

sprawowanie kontroli obywatelskiej poprzez działalność strażniczą;
kontrola przejrzystości debaty publicznej;
rozpowszechnianie i ochrona swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój
demokracji, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do dostępu do informacji publicznej;
wspieranie partycypacji obywateli w życiu publicznym oraz oddolnych ruchów lokalnych;
rozwijanie i promowanie metody badawczej fact-check;
zacieśnianie współpracy z innymi podmiotami (organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe,
instytucje kultury) na polu analiz oraz aktywizacji społeczeństwa;
promowanie wiedzy dotyczącej Unii Europejskiej oraz innych organizacji
międzynarodowych, promowanie otwartego społeczeństwa zaangażowanych obywateli
Europy;
walkę z działalnością dezinformacyjną i rozpowszechnianiem tzw. fake news;
działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

§ 6.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
poprzez:
1. Analizę i kontrolę debaty publicznej za pomocą metody badawczej fact-check;
2. Prowadzenie badań opartych o analizę dyskursu (ze szczególnym uwzględnieniem dyskursu
polityki) za pomocą metody badawczej fact-check;
3. Działalność analityczną, badawczą lub naukową;
4. Działalność informacyjną, edukacyjną, szkoleniową, opiniodawczą lub doradczą;
5. Organizowanie lub prowadzenie programów, kampanii informacyjnych, debat publicznych;
6. Tworzenie lub prowadzenie w drodze elektronicznej wortali, portali lub serwisów
internetowych, stron www, for i list dyskusyjnych;
7. Działalność wydawniczą, w szczególności w formie elektronicznej, obejmującą zarówno
publikacje zwarte jak i periodyczne;
8. Utrzymywanie kontaktów z innymi pokrewnymi organizacjami na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą;
9. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, wykładów, debat oraz konferencji z zakresu
szeroko pojętej kontroli obywatelskiej;
10. Promowanie oraz upowszechnianie stosowania mediów społecznościowych i innych technologii do
celów sprawowania kontroli obywatelskiej;
11. Projektowanie i tworzenie raportów tematycznych oraz raportów z działalności
stowarzyszenia;
12. Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjno-prawnych.

§ 7.
Stowarzyszenie w swej działalności kieruje się zasadami jawności, apolityczności, obiektywizmu i
profesjonalizmu.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia
§ 8.
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne.
§ 9.
1. Stowarzyszenie tworzą członkowie zwyczajni.
2. Obok członków zwyczajnych w skład Stowarzyszenia mogą wchodzić także członkowie
wspierający i honorowi.
§ 10.
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna będąca obywatelem
polskim lub cudzoziemcem, która:
a. ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
b. wypełniła deklarację członkowską;
c. przez co najmniej 6 miesięcy działała na rzecz Stowarzyszenia;
d. nie jest członkiem partii politycznej.
2. Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia po stwierdzeniu spełnienia wszystkich
przesłanek, o których mowa w ust. 1.
§ 11.

1. Członek zwyczajny posiada czynne i bierne prawo wyborcze do obieralnych władz
Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
a. brać udział w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie;
b. być zaznajamianym z oświadczeniami i decyzjami organów Stowarzyszenia;
c. korzystać z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
d. zgłaszać wnioski co do działalności Stowarzyszenia.
3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:
a. przestrzegać Statutu Stowarzyszenia;
b. brać udział w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
c. stosować się do postanowień i uchwał organów Stowarzyszenia;
d. uiszczać w terminie składki członkowskie;
e. dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 12.
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu
podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
§ 13.
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie na wniosek
Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.
§ 14.
1. Członek wspierający i honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może
jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada
takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania
statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy jest zwolniony ze składek członkowskich.
4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania statutu oraz uchwał władz
Stowarzyszenia.
§ 15.

1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce członka Zarządu;
b. wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu, podjętej zwykłą większością
głosów;
c. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną.
2. Wykluczenie ze Stowarzyszenia w trybie, o którym mowa w ust. 1 lit. b powyżej następuje na skutek:
a. zachowania członka Stowarzyszenia sprzecznego ze Statutem lub wiążącymi postanowieniami
i uchwałami organów Stowarzyszenia;
b. nieuzasadnionego nieuiszczania należnych składek członkowskich przez okres jednego roku;
c. notorycznego braku udziału w pracach Stowarzyszenia;
d. pozbawienia praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu.
3. Utrata członkostwa w przypadku określonym w ustępie 2 lit. b. następuje z mocy Statutu z końcem
miesiąca, w którym powstała zaległość w ilości 12 składek miesięcznych. Uprzednio Zarząd powinien
poinformować członka o grożącym wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
4. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia
członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w
terminie 30 dni. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział III
Władze Stowarzyszenia

§ 16.
Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zgromadzenie;
b. Zarząd;
c. Komisja Rewizyjna.
§ 17.
1.
2.
3.
4.

Członkowie organów Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
Kadencja wszystkich organów wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata.
Organy wymienione w §16 lit. b i c wybierane są zwykłą większością głosów.
Komisja Rewizyjna wybierana jest na kadencję trwającą dwa lata, do pierwszego Walnego
Zgromadzenia zwołanego w roku następującym po roku zakończenia kadencji.
§ 18.

Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów i odbywają się w
głosowaniu jawnym przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi
inaczej.

A. WALNE ZGROMADZENIE
§ 19.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest co najmniej raz w roku.
2. Zawiadomienie członków Stowarzyszenia następuje w drodze pisemnej i zawiera termin, miejsce i
proponowany porządek obrad.
3. Zawiadomienie jest przesyłane co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Jeśli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów przy
obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie
bez względu na liczbę obecnych.
5. Pierwszy i drugi termin Walnego Zgromadzenia mogą zostać wyznaczone w tym samym dniu.
§ 20.
1. Zamiast zwoływania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd może zarządzić głosowanie
przez Internet:
a. z inicjatywy własnej;
b. na wniosek co najmniej ⅕ członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. W przypadku, o którym mowa w §19 ust. 4, tj. w braku wymaganego kworum na posiedzeniu
Walnego Zgromadzenia, Zarząd zobowiązany jest zarządzić głosowanie przez Internet na wniosek
każdego członka Stowarzyszenia.
3. Głosowanie przez Internet poprzedzone jest ogłoszeniem w miejscu dostępnym dla wszystkich
członków Stowarzyszenia przez Zarząd takiego zamiaru wraz z wezwaniem wszelkich członków
zwyczajnych do nadsyłania propozycji uchwał.

4. W terminie nie krótszym niż 2 tygodnie po wezwaniu z ust. 3, propozycje uchwał poddawane są
dyskusji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W dyskusji ma prawo wziąć
udział każdy członek Stowarzyszenia. Dyskusja powinna trwać nie krócej niż tydzień.
5. W czasie wskazanym w ust. 4 pomysłodawca uchwały ma prawo wprowadzać w niej zmiany,
informując o tym Zarząd.
6. Po upływie terminu wskazanego w ust. 4, Zarząd wysyła do wszystkich uprawnionych do głosowania
członków Stowarzyszenia wezwanie do głosowania, wraz z podanym specjalnym adresem e-mail, na
który należy nadesłać swój głos, oraz listą uchwał z przypisanymi im numerami i ich aktualną treścią.
7. Głosowanie przez Internet trwa nie krócej niż trzy dni, nie dłużej zaś niż tydzień.
8. Po podliczeniu zgromadzonych głosów ich listę Zarząd przedstawia wszystkim członkom
zgromadzenia, informując o wynikach głosowania.
9. Zawiadomienia, ogłoszenia oraz wezwania o których mowa w ust. 3, 4, 6 oraz 8 każdorazowo
wysyłane są na adresy e-mail wszystkich członków Stowarzyszenia wskazane w deklaracji
członkowskiej.
10. Zawiadomienia, ogłoszenia oraz wezwania o których mowa w ust. 3, 4, 6 oraz 8 każdorazowo
wysyłane są na adresy e-mail wszystkich członków Stowarzyszenia wskazane w deklaracji
członkowskiej.
11. Szczegóły procedury głosowania przez Internet reguluje uchwała Walnego
Zgromadzenia.

§ 21.
1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
a. z inicjatywy własnej;
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty
zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla którego zostało zwołane.

§ 22.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1.
2.
3.
4.
5.

uchwalanie kierunków rozwoju oraz programu działalności Stowarzyszenia na okres kadencji,
uchwalenie Statutu i jego zmian,
wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych Zarządu z działalności
Stowarzyszenia oraz sprawozdań Komisji Rewizyjnej,
6. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia,
7. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego organy,
8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia, powołaniu likwidatorów
Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
10. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady przez Zarząd, Komisję
Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia, o ile nie są zastrzeżone do kompetencji innych
organów Stowarzyszenia,
11. podejmowanie uchwały w sprawie wyznaczenia pełnomocnika i powierzenia jej wykonania
Zarządowi.

B. ZARZĄD
§ 23.
1. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.
2. Zarząd składa się z od 1 do 5 członków, w tym Prezesa oraz - w razie potrzeb – Wiceprezesa
lub Wiceprezesów.
3. Prezesa oraz Wiceprezesa większością głosów wybiera Zarząd spośród swych członków.
4. (uchylony)
5. Prezes w szczególnych przypadkach może upoważnić Wiceprezesa do zwołania i przeprowadzenia
posiedzenia Zarządu.
6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością̨ głosów, przy obecności co najmniej połowy
członków Zarządu. Każdemu członkowi Zarządu przysługuje jeden głos.
W przypadku równej liczby głosów, decydujący głos należy do Prezesa Zarządu.
7. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 23a.
1.

Mandat członka Zarządu wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce jednego spośród członków Zarządu;
b. śmierci członka Zarządu;
c. pozbawienia praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu
d. odwołania Zarządu bądź danego jego członka na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.

2.

W przypadku, gdy Zarząd składa się z jednego członka, pisemna rezygnacja, o której mowa w ust. 1 lit.
a składana jest przed Walnym Zgromadzeniem.

§ 24.
1. Zarząd kieruje całą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
b. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia i bieżące kierowanie
całokształtem działalności Stowarzyszenie;
c. Sporządzanie sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych;
d. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń;
e. Uchwalanie planów działalności i preliminarzy budżetowych Stowarzyszenia;
f. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i
wspierających;
g. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności
Stowarzyszenia;
h. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań;
i. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników;
j. Ustalanie regulaminów wewnętrznych;
k. Powoływanie komisji i innych ciał doradczych i eksperckich.
l. Kierowanie działalnością gospodarczą Stowarzyszenia.

§ 25.
1. Uprawnionym do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych
jest każdy członek Zarządu, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Przy zaciąganiu zobowiązań majątkowych, których wartość przekracza 50.000,00 (pięćdziesiąt
tysięcy) złotych do składania oświadczeń woli wymagane jest współdziałanie dwóch członków
Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do udzielania pełnomocnictw przez Stowarzyszenie.

C. KOMISJA REWIZYJNA
§ 26.
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego
działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie
Przewodniczącego Komisji.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 2 lata.
§ 27.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;
b. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie
wyjaśnień;
c. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w razie stwierdzenia niewywiązania
się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia
Zarządu;
d. zwołanie Walnego Zgromadzenia w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym
statutem;
e. składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium
dla Zarządu;
f. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

§ 28
Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w
obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może
podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 29.
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie Członkami Zarządu ani pozostawać z
nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości służbowej.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich
szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
5. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Rozdział IV
Majątek Stowarzyszenia
§ 30.
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

składki członkowskie;
darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne;
wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z majątku
Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje);
dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu
Stowarzyszenia;
dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty;
dochody z mającej charakter dodatkowy w stosunku do działalności pożytku publicznego
działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów.
§ 30a.

Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie
organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych
dalej „osobami bliskimi”;
2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio
wynika z celu statutowego;
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia,
członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział V
Działalność gospodarcza
§ 31.
1.
2.
3.

4.

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, Stowarzyszenie może prowadzić w kraju i za granicą
działalność gospodarczą we własnym imieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie
może być przeznaczony do podziału między jego członków.
Stowarzyszenie nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego
i
działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności. Uzyskiwany przez
Stowarzyszenie z odpłatnej działalności pożytku publicznego dochód służy wyłącznie realizacji celów
statutowych.
Zarząd Stowarzyszenia w odrębnej uchwale podejmie decyzję o rozpoczęciu prowadzenia działalności
gospodarczej w poniższym zakresie, jak również o zakończeniu jej prowadzenia.

§ 31a.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
a. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B;
b. działalność wspomagająca edukację PKD 85.60.Z;
c. działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z;
d. wydawanie książek PKD 58.11.Z;
e. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD 58.14.Z;
f. pozostała działalność wydawnicza PKD 58.19.Z;
g. działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania PKD 58.29.Z;
h. działalność portali internetowych PKD 63.12.Z;
i. działalność agencji informacyjnych PKD 63.91.Z;
j. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD
63.99.Z;
k. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 74.90.Z;
l. badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z.
§ 31b.
1.
2.
3.
4.

Działalność gospodarczą prowadzi Stowarzyszenie.
Sprawy Stowarzyszenia z działalnością gospodarczą prowadzi Zarząd bądź wyznaczeni przez Zarząd
pełnomocnicy, w granicach udzielonego umocowania.
Na podstawie uchwały Zarząd wyodrębnia organizacyjnie przedstawicielstwa, biura, zakłady i inne
placówki prowadzące działalność gospodarczą.
Wszelkie placówki określone w ust. 3 podlegają Zarządowi Stowarzyszenia.

Rozdział VI
Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 32.
Uchwałę w sprawie zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością
2/3 (dwóch trzecich) głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w
pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
§ 33.
1. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie powoła Komisję Likwidacyjną, która
przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenie wskazuje także organizacje pozarządowe, mające podobne do Stowarzyszenia cele
statutowe, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przekazany zostanie majątek Stowarzyszenia, po
wypełnieniu jego zobowiązań.

§ 34.
W sprawach nieregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawo o Stowarzyszeniach,
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne obowiązujące przepisy prawne.

