Załącznik do uchwały
Walnego Zgromadzenia
Nr …… z dnia …….2018 r.
w sprawie zmiany Statutu
Stowarzyszenia Polskich
Profesjonalistów Sektora
Kosmicznego

STATUT
STOWARZYSZENIA POLSKICH
PROFESJONALISTÓW SEKTORA
KOSMICZNEGO
„Polish Space Professionals Association”
(tekst jednolity)

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§1
1.

Stowarzyszenie

nosi

nazwę

Stowarzyszenie

Polskich

Profesjonalistów

Sektora

Kosmicznego, w skrócie „SPPSK”, dalej zwane: „Stowarzyszeniem”.
2.

Nazwa Stowarzyszenia w języku angielskim brzmi „Polish Space Professionals
Association”, w skrócie PSPA.

§2
1.

Stowarzyszenie

jest

dobrowolnym,

trwałym

zrzeszeniem,

zawiązanym

dla celów

statutowych określonych w § 4.
2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa.

3.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.

4.

Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.

5.

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony i posiada osobowość prawną.

6.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210, z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

7.

Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków.

8.

Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym
swoich członków.

§3
Stowarzyszenie może przystępować do związków stowarzyszeń na podstawie uchwały Walnego
Zgromadzenia.
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Rozdział 2
Cele i formy działania
§4
Stowarzyszenie ma na celu prowadzenia działalności oświatowej i naukowej poprzez
rozpowszechnianie wiedzy związanej z sektorem kosmicznym, rozwijanie kontaktów pomiędzy
podmiotami związanymi z branżą w kraju i za granicą oraz wspomaganie edukacji osób
zamierzających podjąć pracę w tej dziedzinie.

§5
Do zadań stowarzyszenia należą w szczególności:
1.

Konsolidacja środowiska ekspertów działających w obszarach związanych z eksploatacją
i eksploracją przestrzeni kosmicznej oraz prowadzących badania naukowe i prace
wdrożeniowe związane z produktami i technologiami o zastosowaniu kosmicznym.

2.

Aktywizowanie młodych profesjonalistów działających w branży kosmicznej.

3.

Tworzenie platformy komunikacyjnej pomiędzy polskimi przedstawicielami sektora
kosmicznego w kraju i za granicą.

4.

Tworzenie lokalnych baz ekspertów oraz oddziałów kontaktowych na terenie Polski
oraz za granicą.

5.

Informowanie o aktualnych wydarzeniach w sektorze kosmicznym.

6.

Propagowanie technologii kosmicznych wśród jednostek akademickich oraz przedsiębiorstw.

7.

Pomoc polskim studentom i absolwentom w zdobyciu doświadczenia zawodowego
w sektorze kosmicznym.

8.

Wspomaganie Polskiej Agencji Kosmicznej oraz organów administracji państwowej
w kreowaniu krajowej polityki kosmicznej i realizacji jej założeń.

9.

Zajmowanie stanowiska i tworzenie opinii w sprawach dotyczących rozwoju polskiego
sektora kosmicznego.
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10. Inicjowanie

współpracy

pomiędzy

podmiotami

polskiego

sektora

kosmicznego

oraz pokrewnymi sektorami w celu efektywnego wykorzystania środków z budżetu
państwa, programów ESA oraz funduszy Unii Europejskiej.

§6
Cele i zadania Stowarzyszenia realizowane są poprzez:
1.

Akademie PSPA, warsztaty, wykłady i szkolenia z określonych dziedzin zaawansowanych
technologii związanych z przemysłem kosmicznym. Wymieniona działalność jest
finansowana przez Stowarzyszenie.

2.

Działania propagujące zatrudnianie i rozwój polskich profesjonalistów i studentów w
Polskiej Agencji Kosmicznej, Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz innych instytucjach i
firmach sektora kosmicznego.

3.

Program ambasadorów uczelnianych, kontakt z najważniejszymi ośrodkami akademickimi
zaangażowanymi w polski przemysł kosmiczny, głównie poprzez współpracę ze studentami
oraz organizacjami studenckimi.

4.

Prowadzenie działań promujących potencjał polskiego sektora kosmicznego w kraju
i za granicą.

5.

Prowadzenie działalności badawczej, doradczej, przygotowywanie ekspertyz, analiz
i raportów. Wymieniona działalność jest finansowana przez Stowarzyszenie.

6.

Delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych, agend rządowych
i samorządowych oraz organizacji krajowych i zagranicznych.

7. Współpracę z Polską Agencją Kosmiczną oraz organami administracji państwowej
powołanymi do realizowania krajowej polityki kosmicznej oraz do współdziałania z
Europejską Agencją Kosmiczną.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§7
1.

Członkostwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne i nie ogranicza działalności własnej
członka.

2.

Rodzaje członkostwa:
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a) zwyczajne,
b) wspierające,
c) honorowe.
3.

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna,która złoży deklarację
członkowską. Dotyczy również cudzoziemców niemających miejsca zamieszkania na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4.

Decyzję w przedmiocie członkostwa zwyczajnego podejmuje Prezes zarządu, w oparciu o
złożoną przez wnioskodawcę deklarację członkowską, w terminie do 30 dni od otrzymania
deklaracji.

5.

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

6.

Decyzję w przedmiocie członkostwa wspierającego podejmuje, w formie uchwały, Zarząd,
na wniosek Prezesa Zarządu, w oparciu o złożoną przez wnioskodawcę deklarację
członkowską, w terminie do 30 dni od otrzymania deklaracji.

7.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

8.

Decyzję w przedmiocie członkostwa honorowego podejmuje, w formie uchwały, Zarząd,
na wniosek Prezesa Zarządu.

9.

W deklaracji członkowskiej zainteresowany zobowiązuje się w formie pisemnej
do opłacania składek członkowskich.

10. Od decyzji prezesa Zarządu odmawiającej przyjęcia wnioskodawcy w charakterze członka
zwyczajnego, uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia
lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego
Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od otrzymania odpowiednio decyzji lub
uchwały. Walne Zgromadzenie ma obowiązek rozpatrzenia odwołania na najbliższym
posiedzeniu.
11. Decyzja Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.
12. Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§8
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a)

biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c)

udziału

w

zebraniach,

wykładach

przez Stowarzyszenie,
4

oraz

wydarzeniach

organizowanych

d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
e)

korzystania z wszelkich uprawnień wynikających z przynależności do Stowarzyszenia,
a w szczególności do korzystania z wszelkich form pomocy przewidzianej statutem,

f)

dostępu i korzystania z informacji o działalności Stowarzyszenia,

g) inicjowania wszelkich działań służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2.

przestrzegania statutu i stosowania się do uchwał podejmowanych przez organy
Stowarzyszenia,

3.

3.

wspierania Stowarzyszenia w wykonywaniu jego zadań statutowych.

4.

niepodejmowania działań prowadzących do naruszenia wizerunku Stowarzyszenia.

Składka członkowska powinna być:
a)

opłacana terminowo,

b) płatna z góry za cały rok.
4.

Członkowie wspierający lub honorowi posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni
z wyjątkiem

biernego

i

czynnego

prawa

wyborczego.

Mogą

być

zapraszani

do uczestniczenia w pracach organów Stowarzyszenia oraz ciał doradczych powoływanych
przez Zarząd jako głos doradczy.
5.

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§9
1.

Utrata członkostwa następuje na skutek:
a)

pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu ze skutkiem na koniec miesiąca, w
którym nastąpiło wypowiedzenie,, co nie zwalnia członka z obowiązku zapłaty składki
członkowskiej za cały okres bycia członkiem Stowarzyszenia,

b) powodów wymienionych poniżej:
•

z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

•

z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,

•

z powodu niepłacenia składek za okres całego roku, jeżeli członek nie ureguluje
płatności na pisemne wezwanie Stowarzyszenia w terminie 14 dni,

c)

utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d) śmierci członka,
e)

utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,

f)

rozwiązania Stowarzyszenia.
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2.

Członkostwo członka wspierającego usta jena mocy uchwały Zarządu na wniosek Prezesa
Zarządu na podstawie złożonego prze członka wspierającego stosownego wniosku do
Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia
§ 10
1.

Organami Stowarzyszenia są:
a)

Walne Zgromadzenie Członków,

b) Zarząd,
c)
2.

Komisja Rewizyjna.

Pierwsze władze są wybierane na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia, a ich kadencja
trwa do czasu zwołania Walnego Zgromadzenia Członków.

3.

Członkowie obecni na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia otrzymują dożywotni status
Członka Założyciela. Nie wiąże się on z jakimikolwiek dodatkowymi przywilejami
lub obowiązkami i ma charakter honorowy. Pozbawienie Statusu Członka Założyciela jest
możliwe tylko wraz z ustaniem członkostwa w Stowarzyszeniu.

4.

Kadencja władz:
a)

kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej ½ liczny członków uprawnionych do głosowania,

b) Wykreślono
5.

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie danego organu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu
organu.

6.

Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 11
1.

O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia Członków
podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby
członków uprawnionych do głosowania.

2.

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą/organem Stowarzyszenia.
W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a)

z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
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b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
3.

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

4.

Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd
Stowarzyszenia.

5.

Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia
co najmniej na 3 miesiące przed terminem zebrania w formie elektronicznej.

6.

Do uznania powiadomienia za dokonane skutecznie nie jest wymagane otrzymanie przez
wysyłającego informacji potwierdzającej otrzymanie przez odbiorcę wiadomości e-mail.

7.

W przypadku niepodjęcia uchwały w trybie określonym uchwała jest ważna, jeżeli
zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie Członków, bez względu na ilość obecnych
członków,

na drugim posiedzeniu odbytym w tym samym dniu określonym

w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków.
8.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może odbyć się w każdym
terminie.

9.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy,
na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby
członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

10.

Wniosek powinien zawierać uzasadnienie oraz propozycje uchwał, które mają być
podejmowane przez nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków.

11.

Zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków jest
wysyłane do wszystkich członków Związku w formie elektronicznej.

12.

Zawiadomienie to nie może być wysłane później niż na 3 dni kalendarzowe przed datą
wyznaczoną na dzień zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

13.

Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
Członków, o ile wniosek poprze co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania członków
obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków.

14.

Członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu Członków może udzielić w formie pisemnej
pełnomocnictwa do głosowania innemu członkowi obecnemu na Walnym Zgromadzeniu
Członków.

15.

Członek obecny na Walnym Zgromadzeniu Członków nie może reprezentować więcej niż
pięciu członków nieobecnych.

16.

Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu
Członków.

17. Członek Stowarzyszenia może brać udział w Walnych Zebraniach Członków i korzystać
z prawa głosu także za pośrednictwem środków bezpośredniego komunikowania się na
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odległość, z zastrzeżeniem ust. 18.
18. Warunkiem udziału i głosowania w sposób, o którym mowa w ust. 17, jest :
a) uprzednie złożenie pisemnego oświadczenia wyrażającego zgodę na udział
Walnym

Zebraniu

Członków

i

głosowanie

z

wykorzystaniem

w

środków

bezpośredniego komunikowania się na odległość, ze wskazaniem tych środków, w
tym adresu poczty elektronicznej (e- mail) za pośrednictwem której będzie
oddawany głos.
b) powiadomienie Zarządu, nie później niż na 2 dni przed terminem Walnego Zebrania
Członków, o udziale w Walnym Zebraniu Członków w sposób o którym mowa w
ust. 17. W powiadomieniu należy członek Stowarzyszenia potwierdza otrzymanie
zawiadomienia, wraz z niezbędnymi informacjami i dokumentami dotyczącymi
porządku Walnego Zebrania Członków w tym projektami uchwał.
19.Uchwały podjęte przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość, winny być sporządzone na piśmie i podpisane przez Przewodniczącego, pod
rygorem nieważności uchwały.

§ 12
1.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a)

określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b) uchwalanie zmian statutu,
c)

wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej władz Stowarzyszenia,

d)

udzielanie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków na
wniosek Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium członkom Komisji
Rewizyjnej z wykonania przez nich obowiązków.

e)

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia oraz
sprawozdania finansowego, sporządzanych przez Zarząd,

a także sprawozdania z

działalności Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) określenie zasad ustalania składek członkowskich oraz ich wysokości dla członków
zwyczajnych oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
j) uchwała w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia,
k) podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych
organów Stowarzyszenia.

§ 13
1.

Zarząd jest powołany do kierowania całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie
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z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.
2.

Zarząd składa się z 3 do 9 osób, w tym minimum prezesa, skarbnika i sekretarza.

3.

Prezes Zarządu wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Członków w odrębnym
głosowaniu.

4.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Przy równym podziale głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu.

5.

Do podjęcia uchwały wymagana jest obecność minimum 3 członków zarządu w tym
prezesa, lub skarbnika, lub sekretarza.

5a. Zarząd może podejmować uchwały w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga
uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Zarządu.
5b. Uchwały Zarządu podjęte przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się
na odległość, winny być sporządzone na piśmie i podpisane przez Prezesa Stowarzyszenia,
pod rygorem nieważności uchwały.
6.

Do prowadzenia spraw Stowarzyszenia uprawniony jest każdy członek zarządu.

7.

Do reprezentowania stowarzyszenia na zewnątrz, w tym do zaciągania zobowiązań
finansowych upoważnieniu są:
a) działający łącznie 2 członkowie zarządu, z których przynajmniej jedna osoba
zajmuje stanowisko prezesa, skarbnika lub sekretarza;
b) pełnomocnik działający w graniach umocowania;
c) upoważnienia do pełnomocnictwa mogą udzielić działający łącznie 2
członkowie zarządu, z których co najmniej jednak osoba zajmuje stanowisko
prezesa, skarbnika lub sekretarza.

8.

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes przynajmniej raz na 12 miesięcy. Posiedzenia mogą
odbywać się także za pośrednictwem telekonferencji lub innych środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość, jeśli zapewniają one należytą identyfikację członków
Zarządu. Odbycie posiedzenia w formie telekonferencji lub innej formie bezpośredniego
porozumiewania się na odległość jest możliwe, jeśli wszyscy członkowie Zarządu
potwierdzą otrzymanie zawiadomienia, wraz z niezbędnymi informacjami dotyczącymi
porządku posiedzenia, terminu i sposobie odbycia posiedzenia co najmniej na jeden dzień
przed terminem posiedzenia.

9. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
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c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) przygotowanie i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu Członków corocznych
sprawozdań: finansowego oraz z działalności Stowarzyszenia,
f) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
g) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
h) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
i) przyjmowanie i odwoływanie członków,
j) uchwalanie regulaminów wewnętrznych dotyczących organizacji pracy i finansów
Stowarzyszenia,
k) tworzenie rad programowych, grup roboczych i specjalistycznych na podstawie
stosownej uchwały,
l) powierzenie członkowi Zarządu lub innemu wybranemu członkowi Stowarzyszenia
przewodnictwa w radzie programowej, grupie roboczej lub specjalistycznej,
m) powoływanie komisji i innych ciał doradczych,
n) prowadzenie mediacji i konsultacji z administracją państwową.
10.Członkowie zarządu nie mogą pobierać wynagrodzenia za czynności wykonywane
w związku z pełnioną funkcją.

§ 14
1.

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

2.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie
Członków, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza oraz zwykłych
członków komisji rewizyjnej.

3.

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej powołuje Walne Zgromadzenie Członków.

4.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz na rok.

5.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a)

przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej
Stowarzyszenia z uwzględnieniem celowości, rzetelności oraz legalności ze Statutem i
uchwałami władz;

b) sprawowanie kontroli nad działalnością Zarządu,
c)

składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

d) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków
oraz zebrania Zarządu,
e)

składanie wniosków o udzielenie absolutorium dla władz Stowarzyszenia na Walnym
Zgromadzeniu Członków,
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f)

składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,

g) Komisja Rewizyjna może zgłaszać wnioski o odwołanie członka Zarządu do Zarządu
Stowarzyszenia,
h) opiniowanie sprawozdań finansowych sporządzanych przez Zarząd.
6. W celu wykonania swoich kompetencji, Komisja Rewizyjna może badać wszystkie
dokumenty Stowarzyszenia, a także żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień.

Rozdział 5
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§ 15
1.

Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a)

ze składek członkowskich,

b) z darowizn, spadków, zapisów,
c)

z dotacji i ofiarności publicznej,

d) z wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia,
e)

z dochodów z działalności gospodarczej Stowarzyszenia,

f)

z dochodów z majątku Stowarzyszenia.

2.

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

3.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz regulaminem uchwalonym przez Zarząd.

4.

§ 13 punkt 7 dotyczy również zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu
Stowarzyszenia.

5.

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.

6.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, polegającą w szczególności na:
a) działalności szkoleniowej,
b) działalności wydawniczej,
c) działalności naukowo- badawczej,
d) działalności doradczej i konsultingowej,
e) działalności promocyjnej.

Rozdział 6
1
1

Postanowienia końcowe
§ 16
1.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje
Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów (2/3), przy obecności
co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo o Stowarzyszeniach.
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