
STATUT STOWARZYSZENIA 
 

OLSZTYN 2.0 

Rozdział I.  
§ 1. 

1. Stowarzyszenie Olsztyn 2.0, zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną. 
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, ze szczególnym 

uwzględnieniem miasta Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego. 
1) Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Olsztyn. 
2) Dla dokładnego wykonywania swoich celów, Stowarzyszenie może realizować swoje 

działania na terenie poza Rzeczpospolitą Polską, z poszanowanie prawa polskiego i 
lokalnego. 

3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.  
4. Działalność Stowarzyszenia opiera się przede wszystkim na pracy społecznej swoich 

członków i wolontariuszy. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać 
pracowników (także swoich członków) oraz zawierać umowy cywilnoprawne (także ze 
swoimi członkami). 

 

Rozdział II. Cele i sposoby działania 
§ 2. 

Celami stowarzyszenia są: 
1) Rozwijanie świadomości społecznej dotyczącej historii, teraźniejszości i perspektyw 

na przyszłość Olsztyna; 
2) Rozwój turystyki i promocja Olsztyna; 
3) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości 

oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
4) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
5) Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 
gospodarczej;  

6) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i współpracy międzypokoleniowej 
osób starszych i młodzieży;  

7) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
8) Działalność wspomagająca naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i 

wychowanie; 
9) Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 
10) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 
11) Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
12) Działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;  
13) Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa;  

 



14) Działalność na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz 
swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 

15) Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwem; 

16) Promocja i organizacja wolontariatu;  
17) Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;  
18) Działalność na rzecz organizacji pozarządowych; 
19) Upowszechnianie kompetencji miękkich; edukacja w zakresie kultury wypowiedzi; 

prowadzenia debat; wystąpień publicznych; negocjacji; pracy w zespole; świadomego 
i odpowiedzialnego przywództwa; rozwój umiejętności korzystania z nowych 
technologii. 
 

§ 3. 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) Tworzenie własnych treści, wydawanie publikacji; 
2) Działalność informacyjną, promocyjną i edukacyjną na kanałach internetowych, 

mediach społecznościowych, w mediach tradycyjnych oraz internetowych; 
3) Organizowanie wydarzeń, szkoleń, warsztatów, konkursów, spotkań, happeningów, 

konferencji, wyjazdów, wymian młodzieżowych, kursów; 
4) Organizowanie działań aktywizujących, w szczególności młodzieży i osób starszych; 
5) Wystąpienia publiczne; 
6) Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami społecznymi, organami 

państwowymi, samorządowymi, przedsiębiorcami i przedsiębiorstwami oraz 
artystami; 

7) Wspieranie innych projektów i inicjatyw społecznych, również tworzonych przez 
grupy nieformalne; 

8) Realizację kampanii społecznych; 
9) Prowadzenie punktów informacyjnych; 
10) Działalność doradczą, mentoring; 
11) Realizację programów grantowych i stypendialnych; 

 

Rozdział III. Członkowie, oraz ich prawa i obowiązki 
§ 4. 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 
2. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na: 

1) Członków zwyczajnych;  
2) Członków wspierających;  
3) Członków honorowych.  

3. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i akceptuje 
cele statutowe Stowarzyszenia.  

4. Członkiem zwyczajnym może być osoba, która nie ma ukończonego 16 roku życia za 
pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. 

5. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością 
Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. 

6. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 

 



7. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wybitnie zasłużyła się dla rozwoju 
Stowarzyszenia. 

8. Nadanie godności członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków na 
wniosek Zarządu. 

9. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną 
deklarację zawierającą rekomendację jednego członka Stowarzyszenia. 

10. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjęta nie później niż w ciągu 
miesiąca od daty złożenia deklaracji.  

11. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca 
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. 

12. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały 
Zarządu podjętej nie później niż miesiąc po złożeniu deklaracji. 

13. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków na 
wniosek Zarządu. 

14. Członek zwyczajny ma prawo: 
1) Działania w wybranych przez siebie inicjatywach Stowarzyszenia; 
2) Uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia; 
3) Biernego i czynnego uczestnictwa wyborach do władz Stowarzyszenia;  
4) Zgłaszać wnioski i postulaty w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia; 
5) Korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach 

zgodnych z jego celami statutowymi. 
15. Członek zwyczajny ma obowiązek: 

1) Aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia;  
2) Regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości i częstotliwości ustalonej 

uchwałą Walnego Zebrania Członków; 
3) Godnego reprezentowania Stowarzyszenia i poszanowania jego celów;  
4) Przestrzegania postanowień regulaminu i uchwał Stowarzyszenia;  
5) Informowania Stowarzyszenia o zmianie danych personalnych i adresu zamieszkania; 
6) Uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków. 

16. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego. 
17. Członkowie wspierający i honorowi mogą brać udział z głosem doradczym w spotkaniach 

statutowych władz Stowarzyszenia. 
18. Poza punktem 15.a i punktem 15.b członkowie wspierający i honorowi posiadają takie same 

prawa jak członkowie zwyczajni.  
19. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 

przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 
20. Członkowie wspierający i honorowi zwolnieni są ze składek członkowskich. 
21. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1) Wykluczenia przez Zarząd z co najmniej jednego z wymienionych powodów: 
a) nieuzasadnionego nieopłacenia zaległych składek członkowskich przez okres 

3 miesięcy; 
b) działalności na szkodę Stowarzyszenia;  
c) rażącego naruszania zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień 

uchwał władz Stowarzyszenia; 
d) braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia 

2) Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;  

 



3) Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia na podstawie pisemnego oświadczenia 
złożonego na ręce Zarządu; 

4) Utraty praw obywatelskich na podstawie prawomocnego wyroku sądu 
5) Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków. 

22. Uchwałę o wykluczeniu z przyczyn zawartych w punkcie § 4 ust. 21 pkt 1 podejmuje Zarząd 
w pełnym składzie większością ⅔ głosów. 

23. Uchwałę o wykluczeniu z przyczyn zawartych w punkcie § 4 ust. 21 pkt 5 podejmuje Walne 
Zgromadzenie Członków w pełnym składzie i wymaga jednomyślnej decyzji. 

24. Członek objęty głosowaniem nie ma prawa głosu w swojej sprawie. 
25. Zarząd niezwłocznie powiadamia członka o wykluczeniu, na piśmie podając przyczynę 

wykluczenia.  
26. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje 

odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej 
uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. 
Uchwała jest podejmowana większością ¾ głosów przy obecności przynajmniej ½ 
uprawnionych do głosowania. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 

27. Osoba, której członkostwo ustało ma obowiązek zwrócić wszystko, co otrzymała w celu 
realizacji zadań Stowarzyszenia. 

 

Rozdział IV. Organy Stowarzyszenia 
§ 5. 

Organami Stowarzyszenia są:  
1) Walne Zebranie Członków;  
2) Zarząd;  
3) Komisja Rewizyjna.  

 
§ 6. 

1. Uchwały organów Stowarzyszenia podejmowane są większością zwykłą głosów przy 
obecności przynajmniej ½ członków danego organu, chyba że statut w konkretnym punkcie 
stanowi inaczej. Głosowania są jawne, chyba że zebranie uchwali tajność głosowania w danej 
sprawie. 

2. Jeżeli członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania swojej kadencji zostanie 
wykluczony, ustąpi lub umrze skład danego organu może zostać uzupełniony poprzez 
dobranie z członków Stowarzyszenia, przez pozostających członków Organu, nowej osoby do 
swojego grona.. 
 

Walne Zebranie Członków 
§ 7. 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2. W Walnym Zebraniu członków biorą udział: 

1) Z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni; 
2) Z głosem doradczym - członkowie wspierający i honorowi. 

3. Zarząd powiadamia o miejscu, terminie i porządku Zebrania w dowolny, ale skuteczny 
sposób wszystkich Członków nie później niż 10 dni przed terminem Walnego Zebrania 
Członków.  

 



4. Na co najmniej tydzień przed terminem spotkania każdy członek może złożyć do Zarządu 
wniosek o rozszerzenie porządku obrad. W gestii Zarządu leży ewentualne przychylenie się 
do wniosku.  

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają: 
1) w pierwszym terminie - jak w § 6 ust. 1; 
2) w drugim terminie - po upływie 30 minut, bez względu na liczbę obecnych 

członków uprawnionych do głosowania.  
6. Walne Zgromadzenie Członków może podejmować uchwały tylko w sprawach objętych 

porządkiem obrad; 
7. Porządek obrad może zostać rozszerzony po ustnym zgłoszeniu wniosku do protokołu w 

trybie jak w § 7 ust. 4, ale przed uchwaleniem porządku obrad i przy braku sprzeciwu 
jakiegokolwiek obecnego uprawnionego do głosowania członka. 

 
§ 8. 

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  
2. Walne Zebranie Członków może uchwalić regulamin obrad.  
3. Obrady Walnego Zebrania Członków prowadzi Przewodniczący lub inny członek Zarządu 

wytypowany na przewodniczącego zebrania.  
4. Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze zwołuje się raz do roku po upływie 

okresu sprawozdawczego. 
5. Walne Zebranie Członków może odbywać się za pośrednictwem Internetu i zastosowaniu 

nowych technologii, w formie telekonferencji i tym podobnych.  
 

§ 9. 
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków można zawołać w każdym czasie w uzasadnionych 

przypadkach.  
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 

1) z własnej inicjatywy 
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej 
3) z umotywowanej inicjatywy ⅙ członków zwyczajnych 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje tylko nad sprawami do których zostało 
zwołane. 

4. W przypadku żądania Komisji Rewizyjnej lub inicjatywy członków zwyczajnych (§ 9 ust. 2) 
nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno odbyć się nie później niż 21 dni od daty 
złożenia żądania.  
 

§ 10. 
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1) ustalanie kierunków działania i rozwoju; 
2) wybór i odwołanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej; 
3) uchwalenie zmian statutu; 
4) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia; 
5) podejmowanie decyzji o nabyciu i zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania; 

wieczystego; 
6) podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego; 

 



7) podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających 
jednorazowo wartość 100 000 zł; 

8) nadawanie i odbieranie członkostwa honorowego; 
9) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji; 
10) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń;  
11) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich; 
12) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia nowych członków; 
13) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Stowarzyszenia;  
14) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia.  

 
Zarząd 

§ 11. 
1. Zarząd kieruje całokształtem działań Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz, ponosi 

odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków. 
2. W skład Zarządu wchodzi maksymalnie 4 członków. Zarząd składa się z Prezesa, który 

kieruje pracami Zarządu oraz Wiceprezesów, z których jeden pełni funkcję Sekretarza, a 
jeden Skarbnika. 

3. Małoletni członkowie Stowarzyszenia, o których mowa w § 4 ust. 3 i 4, mogą wchodzić w 
skład Zarządu, z tym że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby 
o pełnej zdolności do czynności prawnych. 

4. W okresie między posiedzeniami Zarządu działaniami Stowarzyszenia kieruje Prezes.  
5. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy 

w roku. 
6. Zarząd jest wybierany na okres jednego roku w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie 

Członków, bezwzględną większością głosów. Kandydatury należy zgłaszać na konkretne 
stanowisko do urzędującego Zarządu nie później niż na 15 minut przed planowanymi 
wyborami. 

7. Funkcję członka Zarządu można sprawować przez więcej niż jedną kadencję. 
8. Zarząd pełni swoje obowiązki do momentu wybrania nowego Zarządu.  
9. Cały Zarząd lub jego poszczególni członkowie mogą w każdej chwili zostać odwołani przez 

Walne Zebranie Członków.  
10. Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes jednoosobowo lub dwie osoby 

spośród Wiceprezesów lub Członków zarządu działających łącznie. 
11. Do prowadzenia poszczególnych spraw Zarząd może ustanawiać pełnomocników. 

Pełnomocnicy Stowarzyszenia działają w granicach ich umocowania. Udzielenie 
pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej. 

12. Prezes lub wiceprezes powinien powiadomić o planowanym terminie i miejscu posiedzenia 
Zarządu nie później niż 1 dzień przed planowanym posiedzeniem.  

 
§ 12. 

Do możliwości działania Zarządu należy: 
1) zwoływanie Walnego Zebrania Członków; 
2) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków; 
3) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia; 
4) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz; 
5) opracowanie programu działania Stowarzyszenia; 

 



6) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie statusu członka honorowego; 
7) przygotowanie uchwał w sprawach członkowskich; 
8) zaciąganie zobowiązań majątkowych bez konieczności odpowiedniej uchwały 

Walnego Zebrania jednorazowo do wysokości 100 000 zł;  
9) nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami - m.in. z krajowymi i 

zagranicznymi organizacjami społecznymi, organami państwowymi, 
samorządowymi, przedsiębiorcami i przedsiębiorstwami oraz artystami i związkami 
artystów - w celu realizacji celów statutowych;  

10) zbieranie składek, darowizn i innych dochodów; 
11) ustalanie regulaminu Składek członkowskich na drodze uchwały; 
12) prowadzenie dokumentacji członkowskiej;  
13) nabywanie dla Stowarzyszenia majątku ruchomego w celu realizacji celów 

statutowych; 
14) opracowanie projektu budżetu;  
15) składanie sprawozdań z działalności na Walnym Zebraniu Członków; 
16) powoływanie zespołów oraz określanie ich zadań. 
17) wykonywanie wszystkich pozostałych czynności niezastrzeżonych do bycia 

wykonywanymi przez inne organy  
 

Komisja Rewizyjna 
§ 13. 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia, służącym do sprawowania 
kontroli nad jego działalnością pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami, 
postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także pod względem 
celowości oraz prawidłowości działań.  

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, jest wybierana przez Walne Zebranie Członków 
na okres jednego roku, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, spośród osób 
które uprzednio zgłosiły swoją kandydaturę do Zarządu nie później niż 7 dni przed 
zaplanowanym głosowanie.  

3. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego.  
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się na wniosek przewodniczącego, przynajmniej 

raz w roku.  
 

§ 14. 
Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy: 

1) badanie sprawozdania finansowego i bilansu Stowarzyszenia; 
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli; 
3) prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu; 
4) prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie 

stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków;  
5) prawo zwołania Walnego Zebrania Członków w razie niedopełnienia tego przez 

Zarząd wedle zapisów statutu;  
6) składanie sprawozdania ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków;  
7) prawo przedstawiania wniosków na temat gospodarowania majątkiem 

Stowarzyszenia przez Zarząd na Walnym Zebraniu Członków.  
 

 



§ 15. 
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu, jednak 

tylko z głosem doradczym.  
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach 

Stowarzyszenia. 
 

§ 16. 
W przypadkach opisanych w punktach § 14 pkt 3 i 4 Walne Zebranie Członków powinno odbyć się 
nie później niż 14 dni po zgłoszeniu żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż 10 dni po 
zgłoszeniu żądania. 
 

Rozdział V. Majątek Stowarzyszenia 
§ 17. 

1. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z: składek członkowskich, dotacji, darowizn, zbiórek 
publicznych, spadków, zapisów, wpływów z działalności statutowej, dochodów z działalności 
gospodarczej, crowdfundingu, darów rzeczowych, aukcji charytatywnych, pożyczek, 
realizacji zamówień publicznych, nawiązek,  dochodów z majątku Stowarzyszenia, od 
sponsorów, innych form ofiarności publicznej oraz innych form działalności prowadzonej 
przez Stowarzyszenie i zgodnej z jego celami. 

2. Środki pieniężne powinny być przechowywane na koncie Stowarzyszenia.  
3. Wpłaty gotówkowe po dokonaniu lub uwzględnieniu planowanych wydatków powinny być 

wpłacone na konto.  
4. Składki członkowskie zbierane są na zasadach osobnego regulaminu, który określa ich 

wysokość oraz częstotliwość zbierania. 
5. Nowi członkowie opłacają składki od tego roku, w którym przystąpili do Stowarzyszenia. 
6. Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość oraz gospodarkę finansową zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  
7. Dochody Stowarzyszenia mogą być przeznaczone tylko na cele statutowe.  

 
 

§ 18. 
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad 

określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia 
służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego 
członków. 

2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes 
lub dwoje Wiceprezesów. 

3. Stowarzyszenie może realizować swoje cele poprzez: 
1) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: 

a) Wydawania książek PKD 58.11.Z 
b) Wydawania gazet PKD 58.13.Z 
c) Wydawania czasopism i pozostałych periodyków PKD 58.14.Z 
d) Pozostałej działalności wydawniczej PKD 58.19.Z 
e) Działalności wydawniczej w zakresie gier komputerowych PKD 

58.21.Z 

 



f) Działalności wydawniczej w zakresie pozostałego oprogramowania 
PKD 58.29.Z 

g) Działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo i 
programów telewizyjnych PKD 59.11.Z 

h) Działalności postprodukcyjnej związanej z filmami, nagraniami 
wideo i programami telewizyjnymi PKD 59.12.Z 

i) Działalności związanej z dystrybucją filmów, nagrań wideo i 
programów telewizyjnych PKD 59.13.Z 

j) Działalności związanej z projekcją filmów PKD 59.14.Z 
k) Działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych PKD 

59.20.Z 
l) Nadawania programów radiofonicznych PKD 60.10.Z 
m) Działalności portali internetowych PKD 63.12.Z 
n) Działalności agencji informacyjnych PKD 63.91.Z 
o) Działalności związanej z oprogramowaniem PKD 62.01.Z 
p) Działalności związanej z doradztwem w zakresie informatyki PKD 

62.02.Z 
q) Działalności związanej z zarządzaniem urządzeniami 

informatycznymi PKD 62.03.Z 
r) Pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności 

gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z 
s) Badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych 

i humanistycznych PKD 72.20.Z 
t) Działalności agencji reklamowych PKD 73.11.Z 
u) Badań rynku i opinii społecznej PKD 73.20.Z 
v) Działalności fotograficznej PKD 74.20.Z 
w) Działalności organizatorów turystyki PKD 79.12.Z 
x) Działalności pilotów wycieczek i przewodników turystycznych PKD 

79.90.A 
y) Działalności w zakresie informacji turystycznej PKD 79.90.B 
z) Pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 

rekreacyjnych PKD 85.51.Z 
aa) Pozaszkolnych form edukacji artystycznej PKD 85.52.Z 
bb) Nauki języków obcych PKD 85.59.A 
cc) Pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowanych PKD 85.59.B 
dd) Działalności wspomagającej edukację PKD 85.60.Z 
ee) Działalności związanej z wystawianiem przedstawień artystycznych 

PKD 90.01.Z 
ff) Działalności wspomagającej wystawianie przedstawień artystycznych 

PKD 90.02.Z 
gg) Artystycznej i literackiej działalności twórczej PKD 90.03.Z 
hh) Działalności obiektów kulturalnych PKD 90.04.Z 
ii) Działalności organizacji profesjonalnych PKD 94.12.Z 
jj) Działalności organizacji politycznych PKD 94.92.Z 

 



kk) Działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowanej PKD 94.99.Z 
 

§ 19. 
1. Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie może wspierać działalność innych osób i 

instytucji zbieżnymi z celami Stowarzyszenia. 
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami 

obowiązującymi osoby prawne. 
3. Do realizacji celów statutowych i gospodarczych Stowarzyszenie może zatrudnić 

pracowników zarówno na podstawie umowy o pracę, jak również w ramach innego stosunku 
cywilnoprawnego. 

 
Rozdział VI. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

§ 20. 
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiany a także podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia 

przez Walne Zebranie Członków wymaga większości kwalifikowanej ⅘ głosów przy 
obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. 

2. Wniosek o uchwalenie lub zmianę statutu albo rozwiązanie Stowarzyszenia nie może zostać 
zgłoszony w sposób opisany w § 7 ust. 7. 

3. Uchwała o rozwiązaniu musi określać sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie 
majątku Stowarzyszenia. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z 
dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 713). 

 


