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Rozdział I
Postanowienia ogólne.
§1
Stowarzyszenie przyjęło nazwę̨: Międzynarodowe Stowarzyszenie Badawcze Aktualnych Problemów
Ekonomicznych i Społecznych
Stowarzyszenie może wymiennie używać nazwy w języku angielskim: Current Economic & Social
Topics International Research Association.
Stowarzyszenie używa pieczęci z zapisem: Current Economic & Social Topics International Research
Association.
Międzynarodowe Stowarzyszenie Badawcze Aktualnych Problemów Ekonomicznych i Społecznych
używa skrótu CESTIRA, w dalszej części Statutu zwane jest „Stowarzyszeniem".

§2
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o charakterze naukowo-badawczym, skupiającym członków, których działalność zawodowa lub zainteresowania wiążą się z
naukami ekonomicznymi, naukami społecznymi i ich aplikacjami. Stowarzyszenie działa na rzecz
użyteczności społecznej i publicznej. Jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie
obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.
§3
Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych państw
świata zgodnie z ustawą Prawo o Stowarzyszeniach, niniejszym s tatutem, regulaminami Stowarzyszenia i
uchwałami władz Stowarzyszenia w ramach prawa obowiązującego w RP.
§4
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź.
§5
Stowarzyszenie nie tworzy jednostek terenowych w rozumieniu ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
§6
Stowarzyszenie może być członkiem stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.
§7
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków Stowarzyszenia. Do prowadzenia
swoich spraw i projektów Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników, w tym – członków Zarządu, za
wynagrodzeniem za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji.
§8
Celem Stowarzyszenia jest:
a) popieranie rozwoju nauk ekonomicznych i społecznych oraz ich zastosowań , a także upowszechnianie
wiedzy i prezentowanie dorobku dyscyplin w tym zakresie,
b) integrowanie środowisk naukowych, krajowych i międzynarodowych, prowadzących badania w
zakresie aktualnych problemów ekonomicznych i społecznych ,
c) integrowanie środowisk reprezentujących zarówno naukę jak i praktykę̨ międzynarodow ą̨ w
zakresie aktualnych problemów ekonomicznych i społecznych,
d) umożliwienie współdziałania członków Stowarzyszenia w powyżej opisanym zakresie,
e) wspieranie grup i organizacji, których cele i działania są zgodne z celami i działaniami
Stowarzyszenia.
§9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
a) inicjowanie i organizowanie seminariów, sympozjów, wykładów, konferencji, kongresów, szkoleń,
warsztatów, targów, wystaw i innych przedsięwzięć w zakresie celów Stowarzyszenia,
b) prace w ramach grup i komisji roboczych własnych oraz grup wspierających rozwój i
upowszechnianie badań w zakresie aktualnych problemów ekonomicznych i społecznych,
prowadzenie badań, opracowywanie studiów, ekspertyz, ocen, opinii i wniosków oraz rozwiązań
dotyczących aktualnych problemów ekonomicznych i społecznych dla potrzeb własnych i podmiotów
współpracujących, wdrażanie tych prac w działaniach własnych i podmiotów współpracujących,
c) współdziałanie z właściwymi jednostkami administracji państwowej i placówkami naukowymi na
rzecz rozwoju nauk ekonomicznych i społecznych, a zwłaszcza z Polską Akademia Nauk, Szkołami
Wyższymi krajowymi i zagranicznymi, stowarzyszeniami naukowymi o podobnym profilu działania,
d) prowadzenie działalności wydawniczej i edukacyjnej,
e) występowanie o nagrody państwowe, resortowe, samorządowe, uczelniane i in. oraz przyznawanie
nagród Stowarzyszenia za wybitne publikacje w dziedzinie ekonomii i nauk społecznych,
f) udział w międzynarodowych kongresach i konferencjach,
g) rozwijanie współpracy z placówkami badawczymi i fundacjami o międzynarodowym profilu
działania i tych samych lub zbliżonych celach,
h) wspieranie finansowo i rzeczowo osób fizycznych i prawnych działających w zakresie celów
statutowych Stowarzyszenia; w szczególności wsparcie to polega na redystrybucji środków
pozyskanych na cele edukacyjne i naukowo-badawcze.
§ 10
Realizację celów Stowarzyszenia programuje i recenzuje Rada Naukowa Stowarzyszenia (dalej też RN).
§ 11
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Dochód z prowadzonej działalności gospodarczej służy działalności statutowej Stowarzyszenia i nie
może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.
§ 12
Członkiem Stowarzyszenia mogą̨ być osoby fizyczne i osoby prawne. Osoba prawna może być jedynie
członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 13
Członkowie Stowarzyszenia dzielą̨ się na członków:
a) zwyczajnych,
b) honorowych,
c) wspierających.
§ 14
1. Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba fizyczna, niezależnie od miejsca zamieszkania,
obywatelstwa czy narodowości, która popiera cele Stowarzyszenia i daje rękojmię aktywnego
uczestnictwa w realizacji tych celów.
2. Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji aplikanta.
3. Członek zwyczajny ma prawo:
a) czynnego i biernego wyboru do Władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z lokali i urządzeń Stowarzyszenia, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia dla realizacji
celów statutowych,
c) udziału w pracach Stowarzyszenia i we wszystkich projektach Stowarzyszenia, zgodnie z zasadami
obowiązującymi przy ich realizacji; w szczególności - w zebraniach, odczytach, konferencjach
naukowych i kursach,
d) działania w sekcjach, grupach i komisjach naukowych i problemowych tworzonych przez
Stowarzyszenie.
§ 15
1. Członkiem Honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, dla
rozwoju nauki w zakresie celów Stowarzyszenia oraz zasłużona dla praktyki w tych dziedzinach.
2. Osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia i rozwoju dziedziny badań ekonomicznych i
społecznych może być nadana godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia.
3. Godność Członka Honorowego oraz godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia nadaje Walne
Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.
4. Członek Honorowy i Prezes Honorowy Stowarzyszenia nie opłacają składek, korzystają̨ ze
wszystkich praw członka zwyczajnego, z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego.
§ 16
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna lub prawna, bez względu na jej
miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, deklarująca pisemnie pomoc finansową,
rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający opłaca zredukowaną składkę członkowską.
3. Członek wspierający korzysta z praw członka zwyczajnego z wyjątkiem praw wyborczych (biernego
i czynnego) oraz uczestniczy w posiedzeniach władz z głosem doradczym.
§ 17
Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
a) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Władz Stowarzyszenia,
b) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
c) przestrzegania norm etyki zawodowej,
d) członkowie zwyczajni maj ą obowiązek opłacania składek członkowskich, określonych w
regulaminie, o którym mowa w § 28 ust. 1. lit. f).
§ 18
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia,

c) prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznych,
d) śmierci członka lub jego ubezwłasnowolnienia,
e) likwidacji członka wspierającego,
f) likwidacji Stowarzyszenia,
g) w razie zaległości w opłacaniu składek trwającej ponad kwartał.
2. Uchwałę o wygaśnięciu członkostwa podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 19
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków (dalej WZC),
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
§ 20
1. Kadencja Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej , z wyłączeniem funkcji Przewodniczącego
Stowarzyszenia i z zastrzeżeniem ust.2 i ust.4. §25, trwa 5 lat, rozpoczyna się z dniem zebrania się̨
odpowiedniej Władzy Stowarzyszenia na pierwsze posiedzenie – nie później niż piętnastego dnia od
wyboru - i trwa do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Władz Stowarzyszenia następnej kadencji.
2. W razie potrzeby Władze Stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1. uzupełniają swe składy w czasie
trwania kadencji. Liczba członków pochodzących z wyboru uzupełniającego nie może przekraczać 1/3
dotychczasowej liczby członków.
3. W Stowarzyszeniu obowiązuje zakaz łączenia funkcji Członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej.
§ 21
1. Władze Stowarzyszenia decydują w drodze uchwał.
2. Uchwały Władz Stowarzyszenia, o ile Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1⁄2 składu osobowego. Tajne głosowanie
zarządza się przy wyborze lub odwołaniu członków organów oraz na żądanie przynajmniej 1/3
Członków zwyczajnych.
3. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie danego organu zostali prawidłowo
zawiadomieni o posiedzeniu organu.

1.
2.
3.
4.

5.

Walne Zgromadzenie Członków
§ 22
Walne Zgromadzenie Członków (WZC) jest najwyższą̨ władzą Stowarzyszenia.
Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Zwyczajne WZC zwoływane jest przez Zarząd raz do roku. O terminie, miejscu i porządku obrad
zwyczajnego WZC Zarząd zawiadamia co najmniej na 21 dni przed terminem Zgromadzenia.
Nadzwyczajne WZC:
a) może się odbyć w każdym czasie,
b) jest zwoływane przez Zarząd albo z jego inicjatywy, albo na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej
albo na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w terminie
30 dni od daty zgłoszenia wniosku,
c) obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) członkowie zwyczajni i honorowi – z głosem stanowiącym oraz
b) członkowie wspierający i zaproszeni goście – z głosem doradczym.

6. Obradami WZC kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca i sekretarz, wybierane
spośród uczestników Zgromadzenia.
7. Zwołane na pierwszy termin Nadzwyczajne lub Zwyczajne WZC podejmuje uchwały w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 osób uprawnionych do
głosowania. Jeśli warunek frekwencji w terminie pierwszym nie jest spełniony, to Nadzwyczajne lub
Zwyczajne WZC zwołuje się na drugi termin.
8. Nadzwyczajne lub Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołane w drugim terminie jest ważne
bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania. Zgromadzenie takie powinno być
zwołane nie później niż w ciągu trzydziestu dni po pierwszym terminie, ale może odbywać się także w
tym samym dniu, na który wyznaczono pierwszy termin, jeżeli zostało to wyraźnie podane do
wiadomości w zawiadomieniu o pierwszym terminie.
9. Uchwały WZC dotyczące wyboru Władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu tajnym, chyba że
WZC postanowi inaczej.
1. Do
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

§ 23
zakresu działania Walnego Zgromadzenia Członków w szczególności należy:
uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i zmian Statutu,
uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
udzielanie absolutorium ustępującym członkom Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej, oraz
udzielanie absolutorium ustępującym członkom Komisji Rewizyjnej,
powoływanie i odwołanie Przewodniczącego Stowarzyszenia i Wiceprzewodniczących Zarządu,
członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
zatwierdzanie wytycznych do preliminarza budżetowego i sprawozdań finansowych
Stowarzyszenia,
rozpatrywanie wniosków władz Stowarzyszenia oraz wniosków i odwołań poszczególnych
Członków,
nadawanie godności Honorowego Członka oraz Honorowego Prezesa Stowarzyszenia na wniosek
Zarządu,
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia,
wybór osoby likwidatora lub likwidatorów oraz organizacji społecznej, której będzie przekazany
majątek Stowarzyszenia pozostały po jego likwidacji,
podejmowanie uchwał w innych sprawach objętych przedmiotem obrad.

Zarząd
§ 24
W okresie między WZC najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zarząd, który kieruje działalnością
Stowarzyszenia. Za swoją działalność ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem
Członków .
1.

2.
3.
4.

§ 25
Zarząd składa się z 6 do 12 członków wybieranych imiennie przez Walne Zgromadzenie Członków , w
tym
z
Przewodniczącego
Stowarzyszenia,
trzech
Wiceprzewodniczących
Zarządu,
Wiceprzewodniczącego Zarządzającego i Skarbnika Stowarzyszenia.
W składzie Zarządu wybranego po raz pierwszy po rejestracji Stowarzyszenia wymienia się co roku
dwóch Członków na pięcioletnią kadencję.
Kadencja Przewodniczącego Stowarzyszenia trwa jeden rok.
WZC powołuje Wiceprzewodniczącego Zarządzającego na czas nieoznaczony, tj. do chwili odwołania

przez WZC lub wygaśnięcia mandatu.
5. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić przez kolejne kadencje.
6. W razie długotrwałej niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Stowarzyszenia lub
Wiceprzewodniczącego Zarządzającego funkcję obejmuje do końca danej kadencji jeden z
Wiceprzewodniczących, wybrany przez Zarząd.
§ 26
1. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje Przewodniczący Stowarzyszenia lub upoważniony przez
WZC Wiceprzewodniczący Zarządzający.
2. Wiceprzewodniczący Zarządzający pełni funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów
kodeksu pracy
§ 27
1. Przewodniczący Stowarzyszenia, Wiceprzewodniczący i Skarbnik tworzą Prezydium Zarządu.
2. Prezydium Zarządu kieruje bieżącą działalnością Zarządu w okresie między jego posiedzeniami.
§ 28
1. Do zakresu działania Zarządu należy:
b) realizacja statutowych celów Stowarzyszenia oraz uchwał WZC,
c) ustalanie terminu, miejsca i proponowanego porządku obrad WZC,
d) uchwalanie programów pracy i budżetu Stowarzyszenia,
e) sporządzanie zbiorczych rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
f) ustalanie regulaminu świadczeń na cele ogólne Stowarzyszenia, w tym zasad uiszczania i
wysokości składek członkowskich,
g) podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych lub wspierających
Stowarzyszenia oraz usunięciu ze Stowarzyszenia członka zwyczajnego lub wspierającego,
h) występowanie z wnioskiem do WZC o przyznanie godności Członka Honorowego oraz
Honorowego Prezesa Stowarzyszenia,
i) powoływanie i odwoływanie członków Rady Naukowej Stowarzyszenia,
j) podejmowanie uchwał o wykreśleniu Członka Honorowego oraz Honorowego Prezesa
Stowarzyszenia w przypadku zaistnienia okoliczności uregulowanych w § 18 ust. 1,
k) podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do organizacji krajowych i
międzynarodowych,
l) podejmowanie uchwał dotyczących majątku Stowarzyszenia,
m) składanie WZC sprawozdania z działalności Stowarzyszenia, w tym Zarządu,
n) ustosunkowywanie się do wniosków Komisji Rewizyjnej,
o) interpretowanie zapisów Statutu Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia powołuje spośród członków Stowarzyszenia lub spoza tego grona: naczelnych
redaktorów czasopism i wydawnictw wydawanych przez Stowarzyszenie, przewodniczących grup
roboczych i Komisji Stowarzyszenia. Zarząd zatwierdza składy grup roboczych i Komisji
Stowarzyszenia na wniosek przewodniczących tychże grup i Komisji.
3. Zarząd Stowarzyszenia wyznacza i odwołuje przedstawicieli do reprezentowania Stowarzyszenia w
organizacjach, w których Stowarzyszenie jest członkiem oraz w podmiotach, w których
Stowarzyszenie jest udziałowcem lub akcjonariuszem.
§ 29
1. Posiedzenie Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
2. Zarząd Stowarzyszenia może przeprowadzać głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Głosowanie organizuje Przewodniczący Stowarzyszenia lub Wiceprzewodniczący Zarządzający.
3. Głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub informatycznego systemu głosowań

odbywają się na wniosek zgłoszony przez Przewodniczącego Zarządu, Wiceprzewodniczącego
Zarządzającego lub co najmniej 2 członków Zarządu, przy czym osoby zgłaszające muszą
każdorazowo określić przedmiot głosowania.
4. Zarząd uchwala regulamin głosowania za pomocą poczty elektronicznej lub informatycznego systemu
głosowań. Regulamin nie może być uchwalony bądź zmieniony w trybie elektronicznym.
§ 30
1. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością̨ głosów przy
obecności co najmniej 1/2 członków , w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego
Zarządzającego Stowarzyszenia. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego
Stowarzyszenia, a pod jego nieobecność głos Wiceprzewodniczącego Zarządzającego.
2. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.
Komisja Rewizyjna
§ 31
1. Komisja Rewizyjna jest suwerenną naczelną władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania
kontroli nad jego działalnością̨.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybieranych imiennie przez WZC.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i
jego zastępcę.
§ 32
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) bieżąca, nie rzadziej jak raz w roku, kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia i jego Władz, ze
szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej, pod względem celowości,
rzetelności i gospodarności,
b) zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium uwag, wniosków i ocen dotyczących ich
działalności,
c) zgłaszanie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków,
d) zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków , w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie
ustalonym Statutem,
e) składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków oceny z działalności Zarządu i sprawozdania ze swojej
działalności w okresie kadencji,
f) składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków wniosku w przedmiocie udzielenia absolutorium
członkom Zarządu.
§ 33
Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością̨ głosów przy
obecności co najmniej 1/2 członków , w tym Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. W razie równości
głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Rada Naukowa Stowarzyszenia
§ 34
1. Rada Naukowa jest ciałem doradczym, niezależnym od Władz Stowarzyszenia, dostarczającym
opracowań i rekomendacji na potrzeby Zarządu, Walnego Zgromadzenia Członków lub grup
roboczych i Komisji Stowarzyszenia, na ich wniosek lub z własnej inicjatywy. Członkostw o w Radzie
Naukowej można łączyć z członkostwem we Władzach Stowarzyszenia.
2. W skład Rady Naukowej wchodzą Członkowie Zwyczajni i Honorowi Stowarzyszenia ze stopniem
doktora habilitowanego lub z tytułem profesora. Członków Rady Naukowej powołuje i odwołuje
Zarząd Stowarzyszenia na wniosek własny lub na wniosek interesariuszy.

3. Rada Naukowa wybiera ze swego grona, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, na
dwuletnią kadencję Przewodniczącego i trzech Wiceprzewodniczących. Wybory organizuje Zarząd
Stowarzyszenia.
4. W ramach Rady Naukowej Stowarzyszenia mogą działać Komisje Problemowe, powoływane przez
Zarząd Stowarzyszenia na wniosek Przewodniczącego RN.
Biuro Stowarzyszenia
§ 35
1. Stowarzyszenie i jego organy realizują cele statutowe przy pomocy Biura Stowarzyszenia.
2. Szczegółowe zasady działania Biura określa regulamin, uchwalony przez Zarząd.
Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§ 36
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome oraz inne prawa majątkowe i
niemajątkowe.
2. Źródłem majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie, świadczenia członków wspierających, dochody z majątku Stowarzyszenia,
b) darowizny, spadki, zapisy i dotacje,
c) subwencje krajowych i zagranicznych osób fizycznych i prawnych,
d) dochody z ofiarności publicznej,
e) dochody z działalności gospodarczej, na zasadach określonych w §11 ust. 2 Statutu.
3. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia może być w szczególności:
a) 58.11.Z Wydawanie książek
b) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
c) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
d) 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.
e) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
f) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
g) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
h) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
i) 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych
j) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
§ 37
Dla ważności oświadczeń woli w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia
wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Przewodniczącego Stowarzyszenia i jednego z
Wiceprzewodniczących Zarządu lub samodzielne działanie upoważnionego Wiceprzewodniczącego
Zarządzającego.
Rozdział VI
Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 38
1. Z wnioskiem o zmianę statutu Stowarzyszenia może wystąpić:
a) co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia jednak nie mniej niż 10 członków Stowarzyszenia,
b) Zarząd Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna.

3. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej w
głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania w I. terminie, lub bez względu na liczbę obecnych członków – w II. terminie.
4. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej
w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania w I. terminie, lub bez względu na liczbę obecnych członków – w II. terminie.
5. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić w innych przypadkach przewidzianych przepisami
prawa.
6. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia
likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§ 39
Niniejszy Statut został uchwalony 17 grudnia 2015 r. i obowiązuje od daty jego zarejestrowania przez
właściwy sąd rejestrowy.

