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Statut Stowarzyszenia ESN Polska 

 

Preambuła 

Stowarzyszenie ESN Polska będzie ściśle współpracować z europejską organizacją Erasmus Student Network 

AISBL oraz innymi organizacjami, które mają zbliżone cele statutowe. 

 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Pełna nazwa organizacji brzmi Stowarzyszenie ESN Polska, organizacja zwana jest dalej „Stowarzyszeniem”. 

2. Nazwa Stowarzyszenia w języku angielskim brzmi „ESN Poland Association”. 

3. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru. 

4. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 

5. Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest miasto stołeczne Warszawa. 

6. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 

7. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji międzynarodowych i krajowych o podobnym zakresie 

i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. Decyzję w tych sprawach podejmuje 

Zarząd Stowarzyszenia. 

8. Stowarzyszenie jest organizacją członkowską apolityczną, nie jest organizacją religijną i nie jest powiązane 

z żadną grupą ideologiczną. 

9. Stowarzyszenie działa zgodnie z: 

9.1. obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej porządkiem prawnym, 

9.2. Statutem Stowarzyszenia, 

9.3. uchwałami władz Stowarzyszenia, 

9.4. regulaminami organów Stowarzyszenia. 

10. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swoich spraw 

może zatrudniać pracowników lub powierzać do wykonania prace zlecone. 

11. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód służy do realizacji celów 

statutowych. 

 

 

Rozdział 2 

Cele Stowarzyszenia i sposoby działania 

§ 2 

1. Cele Stowarzyszenia: 

1.1. integracja kulturowa i socjalna studentów z zagranicy, którzy część swojej edukacji odbywają 

w polskich uczelniach wyższych, 

1.2. pomoc studentom z zagranicy studiującym w Polsce, 

1.3. wspomaganie międzynarodowych edukacyjnych i kulturalnych wymian studenckich, 

1.4. pomoc studentom polskim wyjeżdżającym na studia za granicą, 

1.5. reintegracja studentów polskich, którzy część swojej edukacji odbyli za granicą, 



1.6. tworzenie warunków dla lepszego zrozumienia różnych kultur, narodowości, tradycji pośród studentów 

wywodzących się z różnych kręgów kulturowych lub różnych nacji, 

1.7. wspieranie organizacji studenckich o podobnych celach statutowych i działaniach, 

1.8. promowanie Polski, polskiej kultury za granicą oraz wśród studentów zagranicznych studiujących 

w Polsce, 

1.9. promowanie polskich uczelni wyższych jako miejsc atrakcyjnych pod względem poziomu i jakości 

kształcenia, 

1.10. ścisła współpraca z organizacją Erasmus Student Network AISBL oraz prowadzenie działalności 

informacyjnej o tej organizacji, 

1.11. promocja idei wolontariatu i praca na rzecz jego rozwoju, 

1.12. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej, 

1.13. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje 

pozarządowe w wyżej wymienionej działalności, 

1.14. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 

1.15. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

1.16. nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 

1.17. krajoznawstwo oraz wypoczynek młodzieży i studentów, 

1.18. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, 

1.19. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

1.20. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania 

wspomagających rozwój demokracji, 

1.21. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami. 

§ 3 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1.1. działalność oświatową: 

1.1.1. organizacja szkoleń i konferencji na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, 

1.1.2. udzielanie konsultacji, 

1.1.3. przygotowywanie akcji promocyjnych, 

1.2. działalność naukową: 

1.2.1. udzielanie rzetelnej informacji o możliwościach studiowania oraz finansowania studiów za 

granicą, 

1.2.2. organizacja kursów językowych, 

1.3. działalność kulturalną: 

1.3.1. organizacja oraz wspieranie akcji, a także wyjazdów promujących polską kulturę na terenie 

kraju 

i za granicą, 

1.3.2. wspieranie oraz koordynowanie projektów, które mają zwiększyć zainteresowanie Polską oraz 

kulturą, 

1.3.3. organizacja imprez promujących kulturę innych krajów, 

1.3.4. organizacja wymian studenckich i młodzieżowych, 

1.4. współpracę z Erasmus Student Network AISBL oraz innymi organizacjami krajowymi 

i międzynarodowymi o podobnych celach statutowych, 

1.5. współpracę z organizacjami studenckimi w Polsce, 



1.6. zorganizowanie i prowadzenie biura. 

 

 

Rozdział 3 

Członkowie – prawa i obowiązki 

§ 4 

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

wspierającym Stowarzyszenia. 

§ 5 

1. Stowarzyszenie składa się z członków: 

1.1. zwyczajnych, 

1.2. wspierających.  

1.3. stowarzyszonych. 

1.4. honorowych. 

§ 6 

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być studenci oraz absolwenci uczelni wyższych znajdujących się 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu 

Stowarzyszenia. Wzór deklaracji zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia. 

3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, 

która deklaruje wsparcie merytoryczne, rzeczowe lub finansowe na rzecz Stowarzyszenia. 

4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu 

Stowarzyszenia. Wzór deklaracji zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia. Członek zwyczajny staje się członkiem 

wspierającym na swój wniosek na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Zmiana kategorii członkostwa 

powoduje utratę praw i obowiązków, jakie członek posiadał będąc członkiem zwyczajnym. 

5. Członkiem stowarzyszonym Stowarzyszenia staje się osoba fizyczna, która złożyła deklarację członkowską oraz 

opłaciła składkę członkowską.  

6. Członkiem stowarzyszonym może być obywatel polski, cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terenie 

Polski oraz cudzoziemiec niemający miejsca zamieszkania na terenie Polski. 

7. Zarząd Stowarzyszenia stwierdza przystąpienie do Stowarzyszenia w charakterze członków stowarzyszonych 

osób, które złożyły deklarację członkowską.  

8. Walne Zebranie Członków może nadać tytuł członka honorowego osobie fizycznej, która wniosła wybitny 

wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 

9. Tytuł członka honorowego może zostać nadany przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu 

Stowarzyszenia, 1/4 Delegatów lub 1/4 członków Stowarzyszenia. 

§ 7 

1. Członkowie zwyczajni mają prawo: 

1.1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, 

1.2. uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, 

1.3. zgłaszania wniosków i zapytań do władz Stowarzyszenia oraz uzyskiwania odpowiedzi we wszystkich 

sprawach dotyczących Stowarzyszenia. 

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 



2.1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, 

2.2. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

2.3. dbać o dobre imię Stowarzyszenia, 

2.4. propagować idee Stowarzyszenia, 

2.5. regularnie opłacać składki. 

3. Członkowie wspierający mają prawo: 

3.1. uczestniczenia z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, 

3.2. zgłaszania wniosków i zapytań do władz Stowarzyszenia oraz uzyskiwania odpowiedzi we wszystkich 

sprawach dotyczących Stowarzyszenia. 

4. Członkowie wspierający mają obowiązek: 

4.1. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

4.2. dbać o dobre imię Stowarzyszenia, 

4.3. propagować idee Stowarzyszenia, 

4.4. wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń. 

5. Członkowie stowarzyszeni mają prawa określone w § 7 ust. 1 pkt 1.3. 

6. Członkowie stowarzyszeni mają obowiązki określone w § 7 ust. 2 pkt 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. 

7. Osoby posiadające tytuł członka honorowego mają prawo: 

7.1. uczestniczenia z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, 

7.2. zgłaszania wniosków i zapytań do władz Stowarzyszenia oraz uzyskiwania odpowiedzi we wszystkich 

sprawach dotyczących Stowarzyszenia. 

8. Osoby posiadające tytuł członka honorowego mają jedynie obowiązki określone w § 7 ust. 2 pkt 2.2, 2.3, 2.4. 

§ 8 

1. Utrata członkostwa następuje na skutek: 

1.1. rezygnacji złożonej do Zarządu Stowarzyszenia w formie dokumentowej, tj. w postaci dokumentu, 

w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie, 

1.2. wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia: 

1.2.1. z powodu złamania Statutu lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, 

1.2.2. z powodu braku aktywności przez okres dłuższy niż 4 miesiące, 

1.2.3. z powodu zaległości finansowych wobec Stowarzyszenia, 

1.3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 

1.4. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej, 

1.5. nieopłacenia przez członka stowarzyszonego kolejnej składki. 

§ 9 

Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia 

członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie w terminie 14 dni, od momentu poinformowania przez 

Zarząd Stowarzyszenia o treści uchwały, do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków  

w tym przedmiocie jest ostateczna. 

 

 

Rozdział 4 

Władze Stowarzyszenia 

§ 10 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 



1.1. Walne Zebranie Członków, zwane dalej „WZC”, z zastrzeżeniem § 12, 

1.2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”, 

1.3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia, zwana dalej „Komisją Rewizyjną”. 

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa jeden rok i rozpoczyna się 1 lipca, a kończy 30 

czerwca. 

3. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów 

w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania na WZC. 

4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu 

stanowią inaczej. 

5. Każda władza w Stowarzyszeniu działa zgodnie z regulaminem zatwierdzanym w drodze uchwały przez WZC. 

Walne Zebranie Członków 

§ 11 

1. WZC jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W WZC biorą udział: 

1.1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, 

1.2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, osoby posiadające tytuł członka honorowego oraz 

zaproszeni goście. 

2. WZC jest zwoływane co najmniej dwa razy w roku akademickim, przez co rozumie się okres od 1 września  

do 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego, przez członka Zarządu. Zarząd zwołuje WZC z inicjatywy 

własnej co najmniej na 21 dni przed jego terminem. 

3. Nadzwyczajne WZC może się odbyć w każdym czasie. Jest ono zwoływane przez członka Zarządu z inicjatywy 

Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby Delegatów lub 

co najmniej 1/4 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

4. Do kompetencji WZC należy: 

4.1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 

4.2. uchwalanie zmian Statutu, 

4.3. uchwalanie regulaminów organów i regulaminów postępowania Stowarzyszenia, 

4.4. wybór i odwoływanie członków Zarządu, 

4.5. wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej, 

4.6. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

4.7. podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

4.8. zatwierdzanie kandydatury członków Stowarzyszenia do Zarządu ESN AISBL, 

4.9. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia, 

4.10. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz 

Stowarzyszenia, 

4.11. podejmowanie uchwały w sprawie nadania tytułu członka honorowego, 

4.12. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze, 

4.13. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, 

4.14. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 

4.15. podejmowanie uchwały w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach 

niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia. 

Walne Zebranie Delegatów 

§ 12 

1. W przypadku, gdy liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia przekroczy liczbę 80, WZC zastępuje 



się Walnym Zebraniem Delegatów. 

2. W przypadku określonym w § 12 ust. 1, Walne Zebranie Delegatów przejmuje kompetencje WZC, określone  

w § 11 ust. 4. 

3. W przypadku określonym w § 12 ust. 1, określenia w § 11 odnoszące się do WZC stosuje się odpowiednio 

do Walnego Zebrania Delegatów. 

4. Dla ważności uchwał Walnego Zebrania Delegatów konieczna jest obecność ponad połowy Delegatów, których 

wybór został zgłoszony przez Sekcje do Zarządu. 

Sekcje i Delegaci 

§ 13 

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia będący studentami lub absolwentami jednej uczelni tworzą Sekcję przy 

co najmniej 5 członkach Stowarzyszenia z danej uczelni. Sekcja przyjmuje nazwę, która zawiera nazwę 

„Erasmus Student Network” lub skrót „ESN” oraz określenie wskazujące na miejsce działalności. 

2. Członkowie tworzący Sekcję wybierają spośród siebie w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów 

jednego Delegata i jego zastępcę na Walne Zebranie Delegatów. Dla ważności wyboru Delegata i jego zastępcy 

konieczna jest obecność ponad połowy członków Sekcji będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia 

będących studentami lub absolwentami jednej uczelni. 

3. Delegat i jego zastępca wybierani są na okres nie dłuższy niż rok. Obowiązek zgłoszenia ich wyboru do Zarządu 

spoczywa na Sekcji. 

4. Do zadań Delegata należy: 

4.1. reprezentowanie Sekcji na Walnym Zebraniu Delegatów, 

4.2. udział w głosowaniach w czasie Walnego Zebrania Delegatów, 

4.3. wspieranie Zarządu w realizacji celów statutowych, 

4.4. przekazywanie składki członkowskiej od członków Sekcji do Zarządu, 

4.5. zapewnienie przepływu informacji pomiędzy Sekcją, którą reprezentuje, a Zarządem, 

4.6. raportowanie co najmniej dwa razy w roku Zarządowi o działalności Sekcji. 

5. Mandat Delegata i zastępcy Delegata wygasa z chwilą: 

5.1. zgłoszenia nowego Delegata, 

5.2. złożenia oświadczenia o rezygnacji w formie dokumentowej, tj. w postaci dokumentu, w sposób 

umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie,  

5.3. upływu roku od dnia wyborów Delegata i jego zastępcy, 

5.4. utraty członkostwa zwyczajnego, 

5.5. odwołania Delegata przez sekcję. 

Zarząd Stowarzyszenia 

§ 14 

1. Zarząd składa się z co najmniej 3 osób wybieranych przez WZC, w tym: 

1.1. Przewodniczącego, 

1.2. Członka Zarządu ds. Finansów. 

2. O liczbie dodatkowych członków Zarządu decyduje WZC w drodze uchwały. 

3. Funkcje dla dodatkowych członków Zarządu wybiera WZC. 

4. Do kompetencji Zarządu należą: 

4.1. realizacja celów Stowarzyszenia, 

4.2. wykonywanie uchwał WZC, 

4.3. prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia, 

4.4. reprezentowanie Stowarzyszenia, 



4.5. kierowanie współpracą z innymi organizacjami, 

4.6. zwoływanie WZC, 

4.7. przyjmowanie i usuwanie członków Stowarzyszenia. 

5. Stowarzyszenie reprezentuje dwóch dowolnych członków Zarządu działających łącznie. 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia 

§ 15 

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy ze swego grona wybierają Przewodniczącego. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu. 

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

4.1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, 

4.2. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie WZC oraz zebrania Zarządu, 

4.3. składanie wniosków o absolutorium dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

4.4. składanie wniosków z kontroli podczas WZC, 

4.5. składanie wniosków o usunięcie z pełnionej funkcji członka Zarządu, 

4.6. składanie sprawozdań ze swojej działalności podczas WZC. 

§ 16 

W przypadku, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie pomniejszeniu w trakcie trwania jego kadencji, 

uzupełnienie składu wyżej wymienionych organów może nastąpić w drodze wyboru, którego dokonują pozostali 

członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu 

organu. Wybrani w ten sposób członkowie organu pełnią swoje funkcje do czasu najbliższego WZC. 

§ 17 

1. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa z chwilą: 

1.1. upływu kadencji, 

1.2. odwołaniaw drodze uchwały WZC, 

1.3. złożenia rezygnacji na ręce Zarządu. 

2. W przypadku wyboru członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji odpowiednio 

Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, mandat tych osób wygasa z dniem 30 czerwca. 

3. Odwołanie z funkcji w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej następuje w drodze uchwały WZC, podjętej na wniosek 

Zarządu, Komisji Rewizyjnej, 1/4 członków Stowarzyszenia lub 1/4 liczby Delegatów, kwalifikowaną 

większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, 

w przypadku: 

3.1. braku aktywnej działalności w pracach Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przez okres co najmniej 

miesiąca, 

3.2. prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem, regulaminami, uchwałami władz Stowarzyszenia, 

3.3. narażania dobrego imienia Stowarzyszenia, 

3.4. nieudzielenia absolutorium przez WZD. 

 

 

Rozdział 5 

Majątek Stowarzyszenia i działalność gospodarcza 

§ 18 



1. Majątek Stowarzyszenia tworzą: 

1.1. ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia, 

1.2. inne prawa majątkowe, 

1.3. środki pieniężne. 

2. Majątek ten służy wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 

3. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł: 

3.1. składek członkowskich, 

3.2. dotacji, darowizn, spadków i zapisów, 

3.3. dochodów z działalności gospodarczej, 

3.4. wpływów z ofiarności publicznej, 

3.5. społecznej pracy członków Stowarzyszenia, 

3.6. wpływów z odpłatnej działalności statutowej, 

3.7. inwestycji w instrumenty finansowe lub lokaty bankowe. 

4. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

Zarząd Stowarzyszenia. 

5. Osobami uprawnionymi do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych jest dwóch 

dowolnych członków Zarządu działających łącznie. 

6. Zarząd Stowarzyszenia może odmówić przyjęcia środków materialnych lub innego wsparcia od osoby fizycznej 

lub prawnej bez konieczności uzasadniania w tym przedmiocie swego stanowiska, przy czym na takową 

odmowę nie służy żaden środek odwoławczy. 

§ 19 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych 

przepisach prawnych. 

2. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być 

przeznaczony do podziału między jego członków. 

3. Decyzję w przedmiocie zakresu prowadzenia działalności gospodarczej podejmuje Zarząd w formie uchwały. 

4. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: 

4.1. działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z, 

4.2. pośrednictwa w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – 73.12. B, 

4.3. pośrednictwa w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) - 73.12.C, 

4.4. pośrednictwa w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – 73.12.D, 

4.5. działalności pośredników turystycznych – 79.11.B, 

4.6. działalności organizatorów turystyki – 79.12.Z, 

4.7. pozostałej działalność rozrywkowej i rekreacyjnej – 93.29.Z, 

4.8. pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – 85.51.Z, 

4.9. pozaszkolnych form edukacji artystycznej – 85.52.Z, 

4.10. działalności wspomagającej edukację – 85.60.Z, 

4.11. obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania – 55.20.Z, 

4.12. pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – 47.19.Z, 

4.13. sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.91.Z, 

4.14. pozostałej pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowanej – 88.99.Z. 

 

 

Rozdział 6 

Przepisy końcowe 



§ 20 

1. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały WZC podjętej na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej, 1/4 

członków Stowarzyszenia lub 1/4 liczby Delegatów, większością kwalifikowaną 2/3 głosów przy obecności  

co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

2. Projekt zmian w Statucie należy złożyć na ręce Zarządu co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem WZC. 

§ 21 

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały WZC, na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej, 

1/4 członków Stowarzyszenia lub 1/4 liczby Delegatów, podjętej większością kwalifikowaną 2/3 głosów 

w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia WZC ustala przeznaczenie majątku Stowarzyszenia 

na określone cele społeczne. 


