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STATUT STOWARZYSZENIA
Tekst jednolity
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
„Stowarzyszenie Ubezpieczonych Grupowo”, zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie
przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2001
r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)
§2
Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Ubezpieczonych Grupowo”.
§3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§4
Stowarzyszenie zostaje utworzone na czas nieokreślony.
§5
Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Sopot.
Stowarzyszenie może tworzyć oddziały terenowe.
Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków. Stowarzyszenie może
zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.
5. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
1.
2.
3.
4.

§6
Celem działalności Stowarzyszenia jest poszukiwanie dla swoich członków korzystnej ochrony
ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń osobowych i majątkowych nie stanowiące „czynności
ubezpieczeniowych” w rozumieniu ustawy z dnia 22.05.2003 o działalności ubezpieczeniowej oraz
rozwijanie świadomości i wiedzy ubezpieczeniowej konsumentów.
1.

§7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) zawieranie grupowych lub generalnych umów ubezpieczenia na cudzy rachunek z
zakładami ubezpieczeń przy udziale brokera ubezpieczeniowego, których celem jest
określenie warunków szczególnych dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń,
korzystniejszych niż oferowane przez zakłady ubezpieczeń dla pojedynczej osoby fizycznej.
Na podstawie tych grupowych lub generalnych umów ubezpieczenia członkowie
Stowarzyszenia będą mogli przystąpić do grupowych umów ubezpieczeń majątkowych lub
osobowych,
b) promowanie i organizowanie ubezpieczeń grupowych osobowych i majątkowych
c) rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, broszur oraz literatury związanej z
ubezpieczeniami,
d) udzielanie informacji i pomocy w sprawach dotyczących praw i obowiązków
ubezpieczonego,
e) organizowanie szkoleń o tematyce ubezpieczeniowej.
f) promowanie korzyści wynikających z zawierania ubezpieczeń majątkowych i osobowych,
g) udzielanie informacji i pomoc poszkodowanym i ich rodzinom,
h) ochronę interesów konsumenckich.

2.

Stowarzyszenie zleca poszukiwanie korzystniejszej ochrony ubezpieczeniowej dla swoich
członków brokerowi ubezpieczeniowemu.
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Rozdział II
Członkowie stowarzyszenia
§8
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie
członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
§9
Członkami zwyczajnymi mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat oraz chcą wspierać
cele Stowarzyszenia, uczestniczyć w jego działalności i zostaną przyjęte w poczet Członków uchwałą
Zarządu, za rekomendacją dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Członkowie zwyczajni
Stowarzyszenia są zobowiązani do opłacania składek członkowskich.
§ 10
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna, niezależnie od jej miejsca
zamieszkania, bądź osoba prawna niezależnie od miejsca siedziby, wspierająca działalność w
charakterze członka wspierającego.
§ 11
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkiem honorowym staje się na podstawie uchwały, podejmowanej przez Walne Zebranie
na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.
3. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego nie powoduje
utraty przez niego praw i obowiązków członka zwyczajnego.

§ 12
Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej:
a) Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia zostaje osoba, która spełnia warunki określone
w § 9 statutu, która podpisała i złożyła właściwą deklarację przystąpienia do
Stowarzyszenia;
b) Członkiem wspierającym zostaje osoba spełniająca warunki określone w § 10 statutu,
która podpisała i złożyła właściwą deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia.
Zarząd po weryfikacji powyższych warunków, niezwłocznie po podjęciu uchwały wpisuje
przyjętą osobę na listę członków Stowarzyszenia.
2. Po spełnieniu warunków określonych w § 10 statutu, członkiem wspierającym Stowarzyszenia,
zostaje osoba, która złoży deklarację członkowską za pośrednictwem formularza
internetowego, dostępnego na stronie internetowej Stowarzyszenia. W przypadku, o którym
mowa w zdaniu poprzednim, informacja potwierdzająca przystąpienie do Stowarzyszenia
przesłana zostanie na adres e-mail członka wspierającego wskazany w deklaracji. W przypadku
pozytywnej weryfikacji warunków, o których mowa w § 10, Zarząd podejmuje uchwałę o wpisie
na listę członków Stowarzyszenia. W takim przypadku członkostwo powstaje z chwilą złożenia
deklaracji członkowskiej.
3. W przypadku stwierdzenia przez Zarząd niespełnienia kryteriów, o których mowa w § 9, § 10
lub § 12 ust. 1 Zarząd odmawia wpisu na listę członków Stowarzyszenia. Od uchwały Zarządu
1.
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odmawiającej wpisu na listę członków Stowarzyszenia przysługuje prawo wniesienia odwołania
do Rady Stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

1.

2.

§ 13
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków i brania udziału w głosowaniu,
b) wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia,
c) zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością
i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
d) uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz w konferencjach, szkoleniach i innych
przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.
Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
a) brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
b) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
c) opłacać w terminie składki członkowskie.

§ 14
1. Członkowie wspierający i członkowie honorowi mają prawo:
a) uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia i przedsięwzięciach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
b) zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością.
2. Członek wspierający i członek honorowy Stowarzyszenia ma prawo do uczestniczenia w
Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym, bez czynnego i biernego prawa wyborczego
z uwzględnieniem postanowienia § 11 ust. 3.
3. Członkowie wspierający i członkowie honorowi są zobowiązani przestrzegać postanowień
Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. Członek wspierający nie będący osobą fizyczną
zobowiązany jest do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia.
1.

2.

3.
4.

5.

§ 15
Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
a) dobrowolnej pisemnej rezygnacji z członkostwa lub z ubezpieczenia, w ramach którego
członek Stowarzyszenia był ubezpieczony, wysłanej na adres Stowarzyszenia, przy czym za
pisemną rezygnację uznawana będzie również rezygnacja przesłana za pośrednictwem
poczty elektronicznej, wysłana z adresu członka Stowarzyszenia wskazanego w deklaracji
przystąpienia do Stowarzyszenia lub wskazanego później,
b) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności
prawnych albo pozbawienia praw publicznych,
c) likwidacji osoby prawnej lub wykreślenia jej z właściwych rejestrów z innej przyczyny,
d) wykluczenia ze Stowarzyszenia.
Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić w przypadku:
a) nieprzestrzegania statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia,
b) działania na szkodę Stowarzyszenia, także dotyczącego wizerunku lub dobrego imienia
Stowarzyszenia,
c) nieopłacania w terminie składek na ubezpieczenie grupowe, w ramach którego członek
Stowarzyszenia jest ubezpieczony,
d) zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres co najmniej trzech miesięcy;
e) nie wywiązywania się przez członka wspierającego nie będącego osobą fizyczną z
zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
O wykluczeniu ze Stowarzyszenia członka zwyczajnego i wspierającego decyduje Zarząd w
formie uchwały.
Wykluczenie ze Stowarzyszenia członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania
Członków. Przed podjęciem uchwały Walne Zebranie Członków umożliwia członkowi
honorowemu złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Walnego Zebrania
Członków.
Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ust. 1 pkt a-d stwierdza Zarząd w formie
uchwały.
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6.

7.

8.

Stowarzyszenie powiadomi członków zwyczajnych i honorowych o ustaniu członkostwa,
pisemnie, w terminie 14 dni od daty uchwały. Stowarzyszenie nie ma obowiązku informowania
członków wspierających o ustaniu członkostwa, za wyjątkiem wykluczenia.
Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 4 i 5 członkowi zwyczajnemu i honorowemu, a
także członkowi wspierającemu od uchwały o wykluczeniu, przysługuje odwołanie do Walnego
Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia pisemnego powiadomienia o treści
uchwały. Odwołania rozpatrywane są przez najbliższe Walne Zebranie Członków.
Do czasu rozpatrzenia odwołania, członkostwo osoby odwołującej się ulega zawieszeniu.
Rozdział III
Władze stowarzyszenia

Władzami Stowarzyszenia są:

§ 16

1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Rada Stowarzyszenia.
§ 17
1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością ważnych głosów oddanych
w głosowaniu, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków w przedmiocie zmiany Statutu, podziału Stowarzyszenia,
jego rozwiązania, zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) ważnych głosów oddanych w
głosowaniu.
3. Zgoda Walnego Zebrania Członków na nawiązanie i rozwiązanie stosunku prawnego z brokerem
ubezpieczeniowym, o którym mowa w § 7 ust. 2 wymaga uchwały podjętej większością 4/5
(czterech piątych) ważnych głosów w obecności co najmniej 2/3 zwyczajnych członków
Zgromadzenia. Ust. 4, zd. 3 nie stosuje się.
4. Postanowienie ust. 3 powyżej nie znajduje zastosowania, jeżeli rozwiązanie stosunku prawnego
z brokerem ubezpieczeniowym, o którym mowa w § 7 ust. 2 jest spowodowane przyczynami
leżącymi po stronie tego brokera. Nawiązanie nowego stosunku prawnego w takich
okolicznościach również nie wymaga zachowania trybu określonego w ust. 3.
5. Z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej Walne Zebranie Członków jest ważne, jeżeli obecnych jest na
nim osobiście lub przez pełnomocników co najmniej połowa zwyczajnych członków
Stowarzyszenia (kworum). Jeżeli na terminie Walnego Zebrania Członków nie zgromadziło się
wymagane kworum, Zarząd Stowarzyszenia w terminie 14 dni ponownie zwołuje Walne
Zebranie Członków. W drugim terminie Walne Zebranie Członków jest ważne bez względu na
liczbę obecnych lub reprezentowanych członków zwyczajnych.
6. Do ważności posiedzeń i uchwał Rady Stowarzyszenia oraz Zarządu wymagana jest obecność
co najmniej połowy członków tych władz.
§ 18
Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
§ 19
Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania Członków należy:
a.
b.
c.
d.
e.

uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i jego zmian,
określanie długoterminowej strategii działania Stowarzyszenia,
powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Stowarzyszenia,
powoływanie i odwoływanie członków Rady Stowarzyszenia,
ocena pracy Zarządu i Rady Stowarzyszenia oraz udzielenie członkom tych organów
absolutorium z wykonania obowiązków,
f. uchwalanie regulaminu Rady Stowarzyszenia oraz innych regulaminów wewnętrznych,
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g. podejmowanie uchwał w sprawie podziału Stowarzyszenia, jego rozwiązania, a także w sprawie
przystąpienia do związku stowarzyszeń,
h. podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawianych przez Zarząd Stowarzyszenia lub
Radę Stowarzyszenia bądź 1/3 zwyczajnych członków Stowarzyszenia,
i. nadanie członkowstwa honorowego Stowarzyszenia,
j. wyrażanie zgody, o której mowa w § 17 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia.
§ 20
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Walne Zebranie Członków może działać jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się raz do roku, nie później niż do końca września
danego roku.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków w szczególności:
a. wysłuchuje sprawozdań sporządzanych przez Zarząd zgodnie z obowiązkami wynikającymi z
przepisów prawa,
b. wysłuchuje sprawozdania Rady Stowarzyszenia z działalności w roku poprzednim,
c. podejmuje uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań,
d. podejmuje uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków
Zarządu i Rady Stowarzyszenia w roku poprzednim,
e. podejmuje uchwały w sprawach strategii działania Stowarzyszenia.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady
Stowarzyszenia albo na wniosek co najmniej 1/3 zwyczajnych członków Stowarzyszenia.
Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków mogą być jedynie sprawy
wskazane we wniosku o zwołanie.
O zwołaniu Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia pisemnie członków zwyczajnych
Stowarzyszenia na czternaście dni przed wyznaczoną datą Walnego Zebrania Członków.
Zachowanie formy pisemnej następuje również wtedy, gdy zawiadomienie przesłane będzie w
postaci elektronicznej na wskazany przez członka Stowarzyszenia adres poczty elektronicznej.
Członkowie wspierający i honorowi, mogą brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem
doradczym. Zawiadomienie ich o Walnym Zebraniu Członków następuje poprzez umieszczenie na
stronie internetowej informacji o Walnym Zebraniu.
§ 21

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.
Zarząd składa się z trzech do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, wybieranych w głosowaniu
tajnym przez Walne Zebranie Członków na okres wspólnej kadencji, która wynosi 5 (pięć) lat.
Wspólna kadencja Zarządu oznacza, że mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej
kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
Członkiem Zarządu nie może zostać wybrana osoba pełniąca funkcję członka Rady Stowarzyszenia.
W przypadku utraty członkostwa w Stowarzyszeniu lub rezygnacji członka Zarządu z pełnionej
funkcji, Rada Stowarzyszenia może uzupełnić skład Zarządu spośród kandydatów zgłoszonych na
ostatnim wybierającym Zarząd Walnym Zebraniu Członków według kolejności otrzymanych głosów.
Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia.
Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 22
Do zadań Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, w tym w szczególności:
a. reprezentacja Stowarzyszenia wobec osób trzecich,
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b.
c.
d.
e.
f.
g.

podejmowanie decyzji związanych z prowadzoną przez Stowarzyszenie działalnością gospodarczą,
ustalanie wysokości i terminów płatności składek członkowskich,
zatrudnianie pracowników,
ustanawianie pełnomocników,
ustanowienie dyrektora,
wszelkie inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.
§ 23

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prawo do reprezentacji Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych przysługuje dwóm
członkom Zarządu Stowarzyszenia działającym łącznie.
Pełnomocnik Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa.
W umowie między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu, Stowarzyszenie reprezentuje Rada
Stowarzyszenia. Rada Stowarzyszenia może upoważnić członka Rady do reprezentowania
Stowarzyszenia przy konkretnej umowie z członkiem Zarządu.
W sporze pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu, Stowarzyszenie reprezentuje Rada
Stowarzyszenia.
Rozwiązanie umowy o pracę z członkiem Zarządu nie uchybia jego uprawnieniom wynikającym z
pełnionej w Stowarzyszeniu funkcji.
Członkom Zarządu Stowarzyszenia przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w
związku z pełnioną funkcją lub wynagrodzenie. Rada Stowarzyszenia ustala zasady i wysokość
wynagrodzenia członków Zarządu Stowarzyszenia.
§ 24

1.
2.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Zarząd może ustanowić dyrektora do prowadzenia spraw Stowarzyszenia.
Dyrektor prowadzi sprawy Stowarzyszenia na podstawie i w zakresie udzielonego mu
pełnomocnictwa.
§ 25
Rada Stowarzyszenia jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia, odrębnym od Zarządu i
niepodlegającym Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
Rada Stowarzyszenia składa się z trzech do pięciu członków, wybieranych w głosowaniu tajnym
przez Walne Zebranie Członków na okres wspólnej kadencji, która wynosi 5 (pięć) lat. Wspólna
kadencja Rady Stowarzyszenia oznacza, że mandat członka Rady Stowarzyszenia powołanego
przed upływem danej kadencji Rady Stowarzyszenia wygasa równocześnie z wygaśnięciem
mandatów pozostałych członków Rady Stowarzyszenia.
Przepis § 21 ust. 4 Statutu stosuje się odpowiednio.
Członkowie Rady Stowarzyszenia nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej.
Członkiem Rady Stowarzyszenia może zostać osoba, która nie była skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Członkowie Rady Stowarzyszenia mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie
Stowarzyszenia zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. Walne Zebranie Członków może uchwalić w
drodze uchwały zasady i wysokość wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Stowarzyszenia
lub zasady zwrotu członkom Rady Stowarzyszenia kosztów poniesionych w związku z pełnioną
funkcją.
Rada Stowarzyszenia wybiera ze swojego grona: Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia, Zastępcę
Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia oraz Sekretarza Rady Stowarzyszenia.
§ 26
1. Zadaniem Rady Stowarzyszenia jest kontrola całokształtu działalności Zarządu Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Rady Stowarzyszenia należy ponadto:
a. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
b. podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych przez Zarząd,
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c. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Zarządu
Stowarzyszenia,
d. udzielanie Zarządowi zgody na zawiązywanie spółki, nabywanie lub obejmowanie
udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego.
Rozdział IV
Majątek i działalność Stowarzyszenia
§ 27
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:
a. składek członkowskich,
b. środków finansowych otrzymanych od członków wspierających,
c. środków otrzymanych od sponsorów,
d. darowizn,
e. zapisów i spadków,
f. dochodów z własnej działalności,
g. dochodów z majątku Stowarzyszenia,
h. dotacji.
2.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

§ 28
Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek ani zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do następujących osób:
a. członków Stowarzyszenia,
b. pracowników Stowarzyszenia,
c. małżonków członków i pracowników Stowarzyszenia oraz ich krewnych lub powinowatych
w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,
d. osób związanych z pracownikami lub członkami Stowarzyszenia z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli.
§ 29
1. Stowarzyszenie będzie prowadzić działalność gospodarczą.
2. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz o jej zakresie decyduje
Walne Zebranie Członków w formie uchwały.
3. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może
być przeznaczony do podziału między jego członków.
4. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia wg polskiej klasyfikacji działalności (PKD) obejmuje:
a. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowaną PKD
94.99.Z,
b. pozostałą działalność wspomagającą ubezpieczenia PKD 66.29.Z,
c. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B,
d. pozostałą działalność usługową w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowaną
PKD 63.99.Z,
e. działalność usługową związaną z administracyjną obsługą biura PKD 82.11.Z
f. reklamę PKD 73.1,
g. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność PKD 63.11.Z,
h. Działalność portali internetowych PKD 63.12.Z.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 30
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Statut niniejszy może być zmieniony wyłącznie przez Walne Zebranie Członków na podstawie
uchwały podjętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy
członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 31
1. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków
podjętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
zwyczajnych Stowarzyszenia (3/4 przy obecności połowy).
2. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu, jeżeli Walne Zebranie Członków nie
wyznaczy w uchwale, o której mowa w ust. 1, innych likwidatorów.
3. Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia zostanie przeznaczony na cel określony w
uchwale Walnego Zebrania Członków, o której mowa w ust. 1.
§ 32
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy z
dnia 07 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach.
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