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Załącznik nr 1 do Uchwały nr2/2014 

 

 

STATUT  

 

STOWARZYSZENIA „GREENWAYS POLSKA”  

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 

§1 

 

1. Stowarzyszenie „Greenways Polska”, zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem, 

ustanowione zostało w roku 2014 roku w Nałęczowie przez inicjatorów i propagatorów 

Zielonych Szlaków - Greenways w Polsce. 

2. Zielone szlaki – greenways to ekoturystyczne trasy dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, 

tworzone wzdłuż rzek, historycznych tras handlowych, naturalnych korytarzy przyrodniczych i 

kolei. Są to wielofunkcyjne trasy służące niezmotoryzowanym formom transportu, 

podróżowania i promocji zdrowego stylu życia – szlaki rowerowe, piesze, biegowe, rolkowe, 

wodne, konne, narciarstwa biegowego, etc. Greenways tworzą ramy dla realizacji lokalnych 

inicjatyw społecznych na rzecz ochrony przyrody i krajobrazu, zachowania dziedzictwa 

kulturowego, rozwoju turystyki przyjaznej dla środowiska i zrównoważonego transportu. 

Zielone szlaki odpowiadają na potrzeby zarówno mieszkańców jak i zwiedzających oraz 

wnoszą pozytywny wkład w ożywianie lokalnej gospodarki i pobudzanie przedsiębiorczości w 

regionach (wg „Deklaracji z Sopron", Environmental Partnership, 2006). 

3. Filozofia, metodyka i standardy tworzenia zielonych szlaków - greenways zostały wprowadzone 

i dostosowane do uwarunkowań polskich w latach 2001-2011 przez Fundację Partnerstwo dla 

Środowiska jako część inicjatywy Central & Eastern European Greenways w oparciu o 

doświadczenia amerykańskich Greenways przy współpracy Williama Moody'ego i Krystyny 

Wolniakowski. Powstanie inicjatywy zielonych szlaków – greenways w Polsce było możliwe 

dzięki wsparciu finansowemu i rzeczowemu Fundacji Braci Rockefellerów – The Rockefeller 

Brothers Fund, oraz innych donatorów programu Environmental Partnership for Central Europe, 

Environmental Partnership Association oraz Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, takich jak 

m.in.: Fundacja Doen, Trust for Mutual Understanding, C. S. Mott Foundation, Fundacja 

Stefana Batorego, Toyota Fund for Europe, State Street Foundation, Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski 

Mechanizm Finansowy, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

4. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów prawa polskiego o stowarzyszeniach oraz 

postanowień niniejszego statutu a jego działalność jest nastawiona na rzecz urzeczywistniania 

celów dobroczynnych, naukowych i edukacyjnych. 

 

 

§2 

 

1. Stowarzyszenie „Greenways Polska”, zwane dalej w statucie „Stowarzyszeniem”, jest 

dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych o celach niezarobkowych. 

2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 

stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego 

tytułu posiada osobowość prawną. 

3. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Realizując swe 

cele Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Kośmin. 
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5. Stowarzyszenie może tworzyć placówki terenowe w Polsce i za granicą. 

6. Stowarzyszenie działa poprzez organy ustanowione w niniejszym statucie. 

7. Stowarzyszenie realizując cele statutowe opiera się na pracy społecznej członków i 

zatrudnionych pracownikach.  

8. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych 

celach statutowych. O przystąpieniu do organizacji bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne 

Zebranie Członków zwykłą większością głosów. 

9. Stowarzyszenie posługuje się nazwą: Stowarzyszenie „Greenways Polska”.  

10. Stowarzyszenie może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w 

wybranych językach obcych. 

11. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią o treści ustalonej przez Zarząd. 

12. Stowarzyszenie może posiadać własne logo, odznakę, godło oraz może wydawać legitymacje i 

certyfikaty członkowskie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

13. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

14. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej 

służyć będzie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 

  

 

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Stowarzyszenia 
 

§3 

 

1. Celem Stowarzyszenia jest promowanie, wspieranie i podejmowanie wszelkich działań 

zmierzających do: 

a) rozwoju i upowszechniania założeń zielonych szlaków Greenways, w tym turystyki 

zrównoważonej, zwłaszcza ekoturystyki i turystyki dziedzictwa, 

b) ochrony środowiska oraz zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w 

oparciu o założenia zrównoważonego rozwoju, 

c) wpierania przedsiębiorczości lokalnej w dziedzinie gospodarki turystycznej i usług 

paraturystycznych, w tym sportu i rekreacji przyjaznej dla środowiska, ze szczególnym 

uwzględnieniem działań na obszarach wiejskich i poprzemysłowych,  

d) rozwoju zrównoważonego transportu, zwłaszcza niezmotoryzowanych form transportu – 

rowerowego, pieszego, wodnego, konnego etc., 

e) pomocy rozwojowej dla organizacji i społeczności lokalnych w zakresie 

zrównoważonego rozwoju i turystyki przyjaznej dla środowiska z innych krajów świata, 

f) zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, 

g) edukacji ekologicznej. 

 

§4 
 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

a) opracowanie wzorcowego modelu funkcjonowania ekoturystyki w oparciu o metodologię 

Greenways i jego popularyzację; 

b) tworzenie systemu szkoleniowo-doradczego, upowszechniającego metodologię Greenways; 

c) opracowanie i gwarantowanie standardów jakościowych  szlaków Greenways; 

d) jednolitą politykę wizerunkową (budowanie marki); 

e) budowanie społeczności odbiorców;  

f) tworzenie sieci dystrybucji produktów na szlakach Greenways; 

g) wymianę doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk; 

h) udzielanie pomocy rzeczowej, merytorycznej, organizacyjnej i finansowej podmiotom i 

jednostkom, przyczyniającym się do realizacji celu, określonego w §3,  
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i) doradztwo i prowadzenie działalności szkoleniowej i staży, 

j) organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, study tours, pokazów, konkursów, 

giełd, targów, spotkań i szkoleń, koncertów i innych imprez służących celom określonym w 

§3, 

k) pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych, 

l) przyznawanie stypendiów, nagród, odznaczeń osobom fizycznym i prawnym wybitnie 

przyczyniającym się do realizacji celów Stowarzyszenia; 

m) podejmowanie działalności reklamowej, wydawniczej i informacyjnej; 

n) zakładanie przedsiębiorstw i towarzystw, których cele mieszczą się w celach statutowych 

Stowarzyszenia; 

o) doradztwo w zakresie podnoszenia kwalifikacji przez osoby poszukujące pracy lub też 

chcące ją zmienić; 

p) prowadzenie działań związanych z certyfikacją i akredytacją działań i usług organizacji i 

firm w zakresie celów określonych w §3, 

q) działalność na rzecz rozwoju edukacji i wspierania inicjatyw edukacyjnych, w szczególności 

edukacji ekologicznej, 

r) współpracę z organizacjami związkowymi, samorządowymi, społecznymi, naukowymi, 

stowarzyszeniami, fundacjami, podmiotami gospodarczymi i instytucjami państwowymi w 

zakresie udzielania pomocy mieszczącej się w obszarze celów działania Stowarzyszenia w 

Polsce i zagranicą, 

s) współpracę z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność 

w zakresie objętym celami Stowarzyszenia. 

 

 

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia 

 

 

§5 

 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być 

jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.  

2. Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych. 

 

 

§6 

 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej 

Polskiej oraz cudzoziemiec, również nie mający miejsca zamieszkania na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, który: złoży pisemną deklarację członkowską oraz przedstawi 

pozytywną rekomendację 2 członków Stowarzyszenia. 

2. Członkiem zwyczajnym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. 

3. Nabycie i utrata członkostwa następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością 

głosów Zarządu Stowarzyszenia. 

4. Członkowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia z chwilą 

zarejestrowania Stowarzyszenia. 

 

 

§7 

 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna 

zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub 

merytoryczną w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.  
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2. Kandydat na członka wspierającego składa na piśmie deklarację członkowską. Członkiem 

wspierającym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. 

3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem 

Stowarzyszenia. 

 

 

§8 

 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i prawna, która wniosła 

wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia oraz propagowanie celów 

działalności Stowarzyszenia. 

2. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. 

 

 

§9 

Członkowie zwyczajni mają prawo: 

a) udziału w obradach Walnego Zebrania Członków z głosem stanowiącym, 

b) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, 

c) korzystania z form działalności Stowarzyszenia, 

d) udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, 

e) zgłaszania wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia. 

 

§10 

1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, 

b) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

c) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji, 

d) regularnego płacenia składek, 

e) uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków. 

2. Zarząd jest upoważniony do wprowadzenia Uchwały określającej dalsze obowiązki członka 

Stowarzyszenia. 

 

 

§11 

 

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, 

mogą jednak brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym, poza tym posiadają 

takie prawa jak członkowie zwyczajni. 

 

 

§12 

 

1. Utrata członkostwa może nastąpić na skutek: 

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,  

b) śmierci członka Stowarzyszenia, 

c) utraty osobowości prawnej przez osoby prawne, 

d) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 

e) wykluczenia przez Zarząd z powodu: 

e.1. naruszania zapisów Statutu,  

e.2. nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,  

e.3. notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia, 

e.4.  niepłacenia składek,  
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e.5. na pisemny wniosek 2 członków Stowarzyszenia z wyżej wymienionych powodów, 

e.6. nieusprawiedliwionej nieobecności na co najmniej dwu kolejnych Walnych 

Zebraniach Członków. 

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje 

odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały 

za pośrednictwem Zarządu.  

3. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 

 

 

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia  

 

§13 

Władzami Stowarzyszenia są:  

1. Walne Zebranie Członków,  

2. Zarząd,  

3. Komisja Rewizyjna, 

 

 

§14 

 

1. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie. 

2. Kadencja władz Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej) trwa 3 lata, a ich wybór 

odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów (50% + 1 głos „za” w 

obecności minimum połowy liczby Członków). 

 

 

§15 

 

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i odbywają się w trybie jawnym, chyba że 

postanowienia Statutu stanowią inaczej.  

 

 

§16 

 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, 

członkowie wspierający oraz członkowie honorowi z głosem doradczym.  

3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

4. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane co najmniej raz na jeden rok 

(sprawozdawcze) i raz na 3 lata (sprawozdawczo-wyborcze), przez Zarząd Stowarzyszenia. 

Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 

14 dni przed terminem Zebrania. Zawiadomienie odbywa się drogą elektroniczną lub 

listownie. 

5. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane 

przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co 

najmniej 30% ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.  

 

 

§17 

 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 



6 

 

a) uchwalanie strategii rozwoju oraz programu działalności Stowarzyszenia na okres 

kadencji, 

b) uchwalenie statutu i jego zmian, 

c) wybór i odwołanie w tajnym głosowaniu Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej,  

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

e) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  

f) uchwalanie Regulaminu Zarządu i Regulaminu Komisji Rewizyjnej, 

g) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia, 

h) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na 

rzecz Stowarzyszenia, 

i) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji, 

j) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przekazania jego 

majątku, 

k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków 

Stowarzyszenia, 

l) ustalanie limitów do zaciągania kredytów i pożyczek przez Zarząd, 

m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady przez Zarząd, Komisję 

Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia, o ile nie są zastrzeżone do kompetencji innych 

władz Stowarzyszenia. 

 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Komisji 

Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów 

przy obecności co najmniej 30% ogólnej liczby Członków Stowarzyszenia. 

3. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje na Walnym Zebraniu 

Członków jeden głos. 

4. Obrady i uchwały Walnego Zebrania Członków są ważne, jeżeli uczestniczy w nich co 

najmniej połowa członków zwyczajnych Stowarzyszenia, 

5. W zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania Członków, Zarząd może wyznaczyć drugi 

termin Walnego Zebrania Członków, nie wcześniejszy niż 30 minut po pierwszym terminie, 

w którym obrady i uchwały są ważne;  

6. Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne 

Zebranie Członków, stosując odpowiednio przepisy niniejszego paragrafu.  

 

 

§18 

 

1. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami 

Walnego Zebrania Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz. Zarząd ponosi 

odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków. 

2. Zarząd składa się z od 3 do 7 osób wybieranych i odwoływanych w tajnym głosowaniu 

przez Walne Zebranie Członków, w tym Prezesa Zarządu i członków Zarządu,   

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 

miesiące. 

4. Pracami Zarządu kieruje Prezes lub wskazana przez niego osoba będąca członkiem Zarządu. 

5. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy liczby członków Zarządu. W razie równego rozłożenia głosów, decyduje głos 

Prezesa. 

6. W przypadku braku możliwości pełnienia obowiązków przez członka Zarządu lub w razie 

rezygnacji Członka Zarządu z tej funkcji, Zarządowi przysługuje prawo dokooptowania 

brakujących członków spośród członków zwyczajnych. Liczba dokooptowanych osób nie 

może przekroczyć połowy składu Zarządu powoływanego przez Walne Zebranie Członków. 
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7. Zarząd pracuje na podstawie Regulaminu przyjętego przez Walne Zebranie Członków. 

 

 

§19 

 

1. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) realizacja celów Stowarzyszenia, wdrażanie kierunków działań i strategii, 

b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, 

c) sporządzanie planów pracy i budżetu, 

d) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 

e) ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia i nadzór nad nim, 

f) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia oraz prowadzenie działalności 

fundraisingowej, 

g) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia, 

h) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz promocja działań Stowarzyszenia, 

i) zwoływanie Walnego Zebrania Członków i przygotowywanie projektów uchwał dla 

Walnego Zebrania Członków, 

j) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej, 

k) przyjmowanie i skreślanie członków, 

l) ustalenie wzorów pieczęci, logo, godła, etc. 

2. Zarząd może powoływać swych pełnomocników do specjalnych zadań. 

3. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biura i zatrudniać 

pracowników, w tym członków Zarządu.  

 

 

§20 

 

1. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych 

upoważniony jest jednoosobowo Prezes bądź dwóch innych członków Zarządu łącznie. 

2. Zarząd działa w oparciu o niniejszy statut przyjęty przez Walne Zebranie Członków. 

 

 

 

§21 

 

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 

Stowarzyszenia. Jej posiedzenie odbywa się nie rzadziej niż raz w roku. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz 2 członków. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.  

 

§22 

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności 

gospodarczo-finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz 

zgodności z uchwałami Walnego Zebrania Członków, 

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków, 

c) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu, 

d) składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu, 

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 
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Rozdział V. Majątek Stowarzyszenia 

 

 

§23 

 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości własne, ruchomości i inne prawa 

majątkowe oraz środki pieniężne. 

2. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, 

subwencji, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej, dochodów z 

nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem, dotacji i grantów. 
3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 

4. Do ważności pism i dokumentów nie rodzących skutków finansowych wymagany jest 

podpis: Prezesa lub innego członka Zarządu za zgoda Prezesa. 

5. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia 

wymagana jest jednoosobowa reprezentacja Prezesa lub zgodne pisemne współdziałanie 

dwóch członków Zarządu 

 
 

 

Rozdział VI. Rachunkowość i działalność gospodarcza Stowarzyszenia 

 

 

§24 

 

Gospodarkę finansową i ewidencją księgową Stowarzyszenie prowadzi zgodnie z przepisami 

obowiązującymi organizacje pozarządowe. 

 

 

§25 

 

1. Stowarzyszenie może prowadzić w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami działalność gospodarczą obejmującą: 

działalność organizatorów turystyki (79.12.Z) 

działalność pośredników turystycznych (79.11.B) 

działalność agentów turystycznych (79.11.A) 

działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (79.90.A) 

działalność w zakresie informacji turystycznej (79.90.B) 

pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji (79.90.C) 

działalność agencji reklamowych (73.11.Z) 

działalność wspomagająca edukację (85.60.Z) 

działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z) 

wydawanie książek (58.11.Z) 

pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z) 

pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych (62.09.Z) 

sprzedaż detaliczna książek (47.61.Z) 

sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych (47.62.Z) 

hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z) 

restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A) 

badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z) 

badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 
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(72.19.Z) 

pozostałe pozaszkolne formy edukacji (85.59.B) 

działalność związana z produkcja filmów, nagrań video i programów telewizyjnych (59.11.Z) 

działalność poprodukcyjna związana z filami, nagraniami video i programami telewizyjnymi 

(59.12.Z) 

działalność portali internetowych (63.12.Z) 

pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych (62.09.Z) 

przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (63.11.Z) 

pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (63.99.Z) 

sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (52.61.Z) 

 

2. Dochody z działalności gospodarczej będą przeznaczone w całości na realizację celów 

statutowych Stowarzyszenia. 

 

§26 

 

1. Dla prowadzenia działalności gospodarczej Stowarzyszenie może tworzyć wyodrębnione 

organizacyjnie i finansowo zakłady.  

2.  Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia i podlegają Zarządowi 

Stowarzyszenia. 

3. Kierownika zakładu powołuje Zarząd Stowarzyszenia i jest on kierownikiem zakładu pracy 

w rozumieniu kodeksu pracy. 

4. Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków osób kierujących zakładem 

określa uchwała Zarządu Stowarzyszenia. 

 

 

Rozdział VII. Postanowienia końcowe 

 

 

§27 

 

1. Zmiana Statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków bezwzględną 

większością głosów przy obecności co najmniej 30% ogólnej liczby Członków 

Stowarzyszenia.  

2. Stowarzyszenie podlega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku 

Stowarzyszenia, a także w razie osiągnięcia celu, dla którego Stowarzyszenie było 

ustanowione. 

3. W uchwale o rozwiązaniu Walne Zebranie Członków określa sposób  likwidacji 

Stowarzyszenia oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

4. Stowarzyszenie w stanie likwidacji może połączyć się z inną organizacją. Decyduje o 

tym Walne Zebranie Członków. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy 

Prawa o Stowarzyszeniach. 

 

 

 


