Statut Stowarzyszenia
„Centrum Rozwiązań Systemowych”

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1.

Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych zwane dalej Stowarzyszeniem posiada
osobowość prawną.
§2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§3. Stowarzyszenie może używać w dokumentach nazwy skróconej, która brzmi:
Stowarzyszenie CRS.
§4. Stowarzyszenie działa na podstawie prawa polskiego o stowarzyszeniach oraz postanowień
niniejszego statutu.
§5. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach nie
zarobkowych.
§6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących jego
celom statutowym, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód
z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczany na realizację celów
Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
§7. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwej
realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami
Rzeczpospolitej w szczególności w krajach Unii Europejskiej.
§8. Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław, Polska.
§9. 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.
§10. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§11. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele i formy działania
§12. Celem Stowarzyszenia jest działalność naukowa i oświatowa wyrażająca się
w szczególności w promowaniu i stosowaniu podejścia systemowego w rozwiązywaniu
złożonych problemów poprzez realizację projektów wspierających grupy społeczne,
społeczności lokalne, organizacje pozarządowe, administrację rządową i samorządową,
środowisko biznesu i środowiska naukowo-badawcze, a w szczególności:
1. Rozwijanie i stosowanie metod oraz zasad myślenia systemowego w działalności
naukowej, oświatowej, biznesowej zarówno w sektorze prywatnym, publicznym,
oraz organizacji pozarządowych.

2. Prowadzenie badań naukowych z zakresu funkcjonowania złożonych systemów
społeczno - ekonomiczno - ekologicznych oraz wdrażanie wyników tych badań.
3. Promowanie podejścia systemowego w rozwiązywaniu złożonych problemów
z zakresu działalności oraz funkcjonowania różnych grup społecznych,
społeczności lokalnych, przedsiębiorstw, administracji państwowej, samorządów
i organizacji pozarządowych oraz wdrażanie systemowych rozwiązań w wyżej
wymienionych obszarach.
4. Promowanie partycypacyjnego podejścia do zagadnień rozwoju społecznego
i ekonomicznego oraz ochrony środowiska i przyrody.
5. Pomoc lokalnym społecznościom, grupom społecznym, instytucjom, firmom
i organom władzy w rozwiązywaniu złożonych problemów przy użyciu metod
systemowych.
6. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wspólnot i społeczności
lokalnych.
7. Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.
8. Wspieranie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
9. Wspieranie nauki, edukacji, oświaty, wychowania.
10. Wspieranie kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji.
11. Wspomaganie rozwoju gospodarczego z uwzględnieniem perspektywy
systemowej, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
12. Upowszechnianie postaw i rozwoju przedsiębiorczości ogółu społeczeństwa
i wzrostu innowacyjności gospodarki.
13. Wspieranie rozwoju małego i średniego biznesu oraz pomoc w rozwiązywaniu
dotykających go problemów przy użyciu metod systemowych.
14. Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
15. Wspieranie rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem perspektywy
systemowej, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
16. Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
17. Wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami.
18. Wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie
patologiom społecznym.
§13. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Prowadzenie działalności naukowej i oświatowej.
2. Opracowywanie, wdrażanie i promowanie rozwiązań opartych na metodach
systemowych.
3. Inicjowanie i prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych z zakresu
zainteresowań Stowarzyszenia oraz praktyczne wdrażanie rozwiązań opartych na
wynikach tych badań.
4. Inicjowanie, realizację i wspieranie projektów edukacyjnych, badawczych oraz
wdrożeniowych, jak również przedsięwzięć łączących te aspekty.
5. Prowadzenie działań edukacyjnych (szkoleń, warsztatów, kursów, prelekcji,
wykładów etc.) upowszechniających myślenie systemowe.

6. Pracę z przedstawicielami lokalnych społeczności, organizacji pozarządowych,
środowisk biznesowych i władz.
7. Promowanie i rozwijanie rozwiązań zwiększających autonomię i odporność na
zagrożenia społeczności lokalnych.
8. Pomoc skierowaną do społeczności lokalnych w opracowywaniu i wdrażaniu
strategii rozwoju lokalnego opartego na zrównoważonym wykorzystaniu walorów
i zasobów środowiska przyrodniczego.
9. Inicjowanie współdziałania wyższych uczelni oraz innych instytucji badawczych
z lokalnymi społecznościami, samorządami i biznesem.
10. Działalność wydawniczą, organizowanie konferencji, odczytów, prezentacji,
seminariów, wystaw itp. imprez promujących i upowszechniających myślenie,
badania i rozwiązania systemowe.
11. Gromadzenie, utrwalanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu objętego
zainteresowaniem Stowarzyszenia.
12. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową.
13. Pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz
innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych.
14. Współpracę z samorządami lokalnymi, administracją państwową, organizacjami
pozarządowymi, środowiskiem biznesu oraz placówkami badawczymi
i naukowymi, których działalność jest zbieżna z celami Stowarzyszenia.
15. Kształcenie się członków Stowarzyszenia w zakresie metod i technik
systemowych.
§14. Do szczegółowych obszarów zainteresowania Stowarzyszenia należą: dynamika
systemów, myślenie systemowe, gry symulacyjne, modelowanie komputerowe złożonych
systemów, badanie i modelowanie złożonych systemów społeczno-ekonomicznoekologicznych, zrównoważony rozwój, podejście partycypacyjne do zarządzania,
zarządzanie adaptacyjne, społeczności lokalne, rozwój lokalny i regionalny, rozwój małej
i średniej przedsiębiorczości.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§15. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych,
2. Członków wspomagających,
3. Członków honorowych,
4. Członków wspierających
Zasady przyjmowania członków
§16. Członkami Stowarzyszenia mogą być:
1. Osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem
wspierającym Stowarzyszenia.
2. Każdy obywatel Polski jak również cudzoziemiec, bez względu na miejsce
zamieszkania.

§17. Członkiem zwyczajnym i wspomagającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca
statutowe cele Stowarzyszenia.
§18. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od
daty złożenia pisemnej deklaracji zawierającej rekomendację trzech członków
zwyczajnych. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo
w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do
Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad.
Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia
§19. Wszyscy członkowie (zwyczajni, wspomagający, honorowi, wspierający) Stowarzyszenia
mają prawo:
1. Uczestniczyć w Walnym Zebraniu (chyba, że zostaną wprowadzone mandaty –
patrz §34) oraz w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, itp.
imprezach organizowanych przez władze Stowarzyszenia.
2. Zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia.
§20. Wszyscy członkowie (zwyczajni, wspomagający, honorowi, wspierający) Stowarzyszenia
zobowiązani są do:
1. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
z zastrzeżeniem postanowień regulujących poszczególne kategorie członków,
2. Propagowania celów i programu Stowarzyszenia.
Członkowie Zwyczajni
§21. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oprócz praw określonych w §19 dodatkowo mają
prawo:
1. Wybierać i być wybranymi do władz Stowarzyszenia,
2. Korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
3. Zaskarżać uchwały lub orzeczenia władz Stowarzyszenia w sprawach
członkowskich (właściwą władzą do rozpatrzenia odwołania jest władza
nadrzędna nad władzą, która decyzję wydała).
§22. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oprócz obowiązków określonych w §20 dodatkowo
zobowiązani są do:
1. Aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jej
celów i programu,
2. Regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących
w Stowarzyszeniu.
Członkowie Wspomagający
§23. Członkowie wspomagający nie mają obowiązku płacić składek członkowskich.
§24. Członkami wspomagającymi zostają członkowie zwyczajni na skutek własnej decyzji lub
decyzji Zarządu. Decyzja Zarządu może wynikać z braku aktywności członka lub
zalegania ze składkami członkowskimi.

Członkowie Honorowi
§25. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei
Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
§26. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na
wniosek Zarządu. Pozbawienie godności członka honorowego następuje przez Walne
Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.
§27. Członkowie honorowi mają takie same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni,
z wyjątkiem braku obowiązku płacenia składek członkowskich.
Członkowie Wspierający
§28. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana statutową działalnością
Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
§29. Członkowie wspierający Stowarzyszenia oprócz obowiązków określonych w §20
dodatkowo zobowiązani są do:Regularnego opłacania składek i innych świadczeń
obowiązujących w Stowarzyszeniu.
Ustanie członkostwa
§30. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na
piśmie Zarządowi,
2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka, będącego osobą
prawną,
3. Skreślenia z listy członków z powodu zalegania w okresie dłuższym niż 12
miesięcy z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń (nie dotyczy
członków honorowych i wspomagających),
4. Skreślenia z listy członków w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad
statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na szkodę
Stowarzyszenia,
5. Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego,
orzekającego środek karny w postaci pozbawienia praw publicznych.
§31. W przypadkach określonych w §30 pkt 3 i 4 Zarząd może podjąć uchwałę o skreśleniu
członka Stowarzyszenia z listy członków. W takim przypadku Zarząd zobowiązany jest
zawiadomić członka o skreśleniu, podając przyczynę skreślenia oraz wskazując na prawo
wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od daty
doręczenia stosownej uchwały.
W przypadku określonym w §30 pkt 5 wykluczenie stwierdzane jest uchwałą Zarządu.
§32. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub
wspierające na podstawie §30 pkt 3 następuje na podstawie uchwały Zarządu.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna władz
§33. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,

§34.
§35.
§36.

§37.
§38.
§39.

2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 100 osób, Walne Zebranie
Członków zostaje zastąpione Zebraniem Delegatów wybranych w proporcji jeden delegat
na 5 członków zwyczajnych. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.
Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określi regulamin uchwalony przez Walne
Zebranie.
Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się
w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania członków. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej
liczby kandydatów. Członek władz nie musi być członkiem stowarzyszenia.
Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania
członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
Szczegółowy tryb zwoływania i odbywania posiedzeń władz Stowarzyszenia organy te
mogą ustalić w odrębnych regulaminach.
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie
kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród niewybranych kandydatów,
wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz
nie może przekroczyć 1/3 liczby członków danego organu władzy Stowarzyszenia.
W przypadku gdyby liczba członków władz Stowarzyszenia dokooptowanych w sposób,
o którym mowa powyżej miała przekroczyć 1/3 liczby członków danego organu,
przeprowadza się nowe wybory tego organu, na zasadach określonych w §35 i § 36.

Walne Zebranie Członków
§40. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
§41. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni (delegaci) oraz członkowie
honorowi,
2. Z głosem doradczym – członkowie wspomagający, członkowie wspierający oraz
zaproszeni goście.
§42. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia
członków (delegatów), co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania listem lub pocztą
elektroniczną za potwierdzeniem.
§43. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
1. W pierwszym terminie - co najmniej połowy uprawnionych do głosowania
członków,
2. W drugim terminie - wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż
pierwszy termin - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
§44. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§45. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący,
sekretarz.
§46. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania
Członków i powołanych na nim komisji.
§47. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie,
w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

§48. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1. Z własnej inicjatywy,
2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3. Na umotywowane żądanie, co najmniej 10 członków zwyczajnych (delegatów).
§49. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu
6 tygodni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w §48 pkt 2 i 3.
§50. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których
zostało zwołane.
§51. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Uchwalanie statutu i jego zmian,
2. Uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
3. Uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania Członków,
4. Wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
5. Zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej
6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
7. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
8. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia, na
wniosek Zarządu,
9. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
10. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
11. Ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
§52.
§53.
§54.
§55.

§56.
§57.

§58.

Zarząd
Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz, a za swoją pracę i działania odpowiada
przed Walnym Zebraniem Członków.
W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Dyrektor ds. Finansowych i Dyrektor ds. Naukowych.
Zasady i tryb działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia tej funkcji mogą otrzymywać wynagrodzenie
miesięczne na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, nieprzekraczające 1,5krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw
ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.
W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez któregokolwiek Członka
Zarządu, jego obowiązki w zakresie, w jakim są one wykonywane wyłącznie przez tego
Członka Zarządu, przejmuje jeden z dwóch pozostałych lub pozostali Członkowie
Zarządu.
Stwierdzenia długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa oraz wyboru
członka Zarządu obejmującego czasowo jego funkcję dokonuje Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia.
Do zakresu działania Zarządu należy:
1. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków (delegatów),
2. Realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
3. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności,
4. Określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
5. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

6. Ustalanie budżetu,
7. Określanie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich,
8. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
9. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
10. Uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników,
11. Uchwalanie regulaminu swego działania,
12. Podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych
i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli
Stowarzyszenia do tych organizacji i na imprezy zagraniczne, przy czym
delegowanie nie musi odbywać się na podstawie uchwały,
13. Zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami
naczelnymi innych organizacji,
14. Powoływanie komisji, zespołów, określając ich skład, zadania oraz termin
zakończenia prac,
15. Zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków godności
członka honorowego Stowarzyszenia,
16. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie,
wykluczanie, zmiana charakteru członkowstwa),
17. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.
§59.
§60.
§61.

§62.
§63.

Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad
działalnością Zarządu.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: przewodniczącego, jego zastępcy oraz
sekretarza.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych
kontroli i lustracji,
3. Zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd,
w terminie lub trybie ustalonym w statucie,
4. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie
stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu,
5. Uchwalenie własnego regulaminu działania,
6. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z własnej działalności oraz
wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom naczelnym
Stowarzyszenia.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym,
w posiedzeniach Zarządu.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
1. Pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia,
2. Być członkami organu Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
3. Być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§64. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji
Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż
określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących
niektórymi podmiotami prawnymi.
§65. W przypadkach określonych w §61 pkt 4 Walne Zebranie Członków winno być zwołane
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie Zarządu nie
później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział V
Majątek i fundusze
§66. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Źródłami
powstania majątku Stowarzyszenia mogą być:
1. Opłaty wpisowe i składki członkowskie,
2. Dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących
w użytkowaniu Stowarzyszenia,
3. Dotacje, granty,
4. Darowizny, zapisy i spadki,
5. Wpływy z działalności statutowej,
6. Dochody z ofiarności publicznej,
7. Wpływy z działalności gospodarczej.
§67. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca I kwartału każdego roku.
§68. Nowo przyjęci członkowie Stowarzyszenia wpłacają opłatę wpisową oraz składki
członkowskie w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka.
§69. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
§70. Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Członków Zarządu, również w zakresie
zaciągania zobowiązań majątkowych, przy czym każdy Członek Zarządu ma prawo
samodzielnie reprezentować Stowarzyszenie i zaciągać zobowiązania majątkowe w jego
imieniu, we wszelkich sprawach.
§71. Stowarzyszenie może działać przez pełnomocnika powołanego przez dowolnego członka
Zarządu. Pełnomocnikiem może być jakakolwiek osoba fizyczna lub prawna,
z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa. Pełnomocnictwo może być ogólne – do
czynności zwykłego zarządu, rodzajowe – do wykonywania czynności określonego
rodzaju lub szczególne – do dokonania określonej czynności. Do udzielenia
pełnomocnictwa stosuje się zasady regulujące reprezentację Stowarzyszenia i zaciąganie
w jego imieniu zobowiązań majątkowych.
§72. W Stowarzyszeniu obowiązuje zakaz:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim 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 ich 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 Stowarzyszenia 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 ze
statutowego celu organizacji,
4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz
ich osób bliskich.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§73. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia
przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości - 2/3 głosów
delegatów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§74. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być
przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały
umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia
określonego w §42 należy załączyć projekt stosownych uchwał.
§75. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
§76. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych
w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Rozdział VII
Działalność gospodarcza Stowarzyszenia
§77. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących
realizacji jego celów.
§78. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z prawem i niniejszym
Statutem.
§79. Stowarzyszenie przeznacza na działalność gospodarczą przekazane na ten cel środki
zgodnie z uchwałą Zarządu.
§80. Dochód z działalności Stowarzyszenie w całości przeznacza się na realizację celów
statutowych.
§81. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie (według Polskiej
Klasyfikacji Działalności):

1. (PKD 39.00.Z) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność
usługowa związana z gospodarką odpadami
2. (PKD 58.11.Z) Wydawanie książek
3. (PKD 58.13.Z) Wydawanie gazet
4. (PKD 58.14.Z) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
5. (PKD 58.19.Z) Pozostała działalność wydawnicza
6. (PKD 58.21.Z) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
7. (PKD 58.29.Z) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
8. (PKD 59.11.Z) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo
i programów telewizyjnych
9. (PKD 59.12.Z) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami
wideo i programami telewizyjnymi
10. (PKD 59.13.Z) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo
i programów telewizyjnych
11. (PKD 59.14.Z) Działalność związana z projekcją filmów
12. (PKD 59.20.Z) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
13. (PKD 62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem
14. (PKD 62.02.Z) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
15. (PKD 62.03.Z) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami
informatycznymi
16. (PKD 62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii
informatycznych i komputerowych
17. (PKD 63.11.Z) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi
(hosting) i podobna działalność
18. (PKD 63.12.Z) Działalność portali internetowych
19. (PKD 63.91.Z) Działalność agencji informacyjnych
20. (PKD 63.99.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie
indziej niesklasyfikowana
21. (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi
22. (PKD 70.21.Z) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
23. (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania
24. (PKD 71.12.Z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo
techniczne
25. (PKD 71.20 Badania i analizy techniczne
26. (PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne
27. (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych
nauk przyrodniczych i technicznych
28. (PKD 72.20.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk
społecznych i humanistycznych
29. (PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie
indziej niesklasyfikowana
30. (PKD 77.33.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając
komputery

31. (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr
materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
32. (PKD 82.30.Z) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
33. (PKD 85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane
34. (PKD 85.60.Z) Działalność wspomagająca edukację
§82. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają
amortyzacji i umarzaniu według obowiązujących zasad.
§83. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd.
§84. Do zakresu finansowych sprawozdań Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy
o rachunkowości.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§85. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego
postanowienia sądu rejestrowego.

