
Statut Stowarzyszenia 

„Polski Klub Lotniczy” 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność pod nazwą ”Polski Klub Lotniczy ” i zwane jest dalej 
“Stowarzyszeniem”. 

2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o 
stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz 
niniejszego statutu. 

3. Stowarzyszenie jest platformą dyskusji, wymiany informacji i opinii oraz promocji problematyki 
lotniczej.  

 

§ 2 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

 

§ 3 

1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. 

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa. 

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

 

§ 4 

1. Odznaką organizacyjną Stowarzyszenia jest stylizowany obraz wyrażenia „Polski Klub Lotniczy”. 

2. Stowarzyszenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami może ustanawiać odznaki, medale 
honorowe i inne wyróżnienia, które będą przyznawane osobom fizycznym i prawnym, 
zasłużonym dla działalności Stowarzyszenia zgodnie z zasadami ustalonymi regulaminem, który 
uchwala Walne Zebranie. 

 

§ 5 

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych, o ile nie narusza to 
zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną. 

 

Rozdział II 

Cele i zasady działalności Stowarzyszenia 

 

§ 6 



Celem Polskiego Klubu Lotniczego jest: 

• Kształtowanie świadomości społeczeństwa oraz zainteresowanych instytucji o roli lotnictwa 
dla rozwoju ekonomicznego, społecznego i kulturalnego państwa. 

• Integracja środowiska lotniczego. 

• Promowanie rozwoju lotnictwa, szkolenia i kształcenia lotniczego. 

• Upowszechnianie oraz pogłębianie wiedzy o lotnictwie, rynku lotniczym oraz lotniczych 
procesach i programach realizowanych w ramach Unii Europejskiej oraz na świecie 

• Wspieranie procesów legislacyjnych na poziomie eksperckim.  

 

§ 7 

Stowarzyszenie realizuje cele, o których mowa w § 6, poprzez: 

1. Współpracę z szeroko pojętym środowiskiem lotniczym, instytucjami publicznymi, 
instytutami naukowymi i uczelniami w kraju i za granicą. 

2. Inicjatywy na rzecz zrównoważonego i harmonijnego rozwoju polskiej branży lotniczej.  

3. Prezentowanie stanowiska wobec władz publicznych w procesie stanowienia prawa, strategii 
i planów rozwoju lotnictwa w Polsce i w UE. 

4. Organizowanie  regularnych spotkań ze znaczącymi osobami z branży lotniczej, gośćmi 
polskimi i zagranicznymi. 

5. Prowadzenie informacji naukowo-technicznej oraz prac w zakresie studiów i analiz,. 

6. Współpracę z innymi organizacjami tego typu w Europie i na świecie. 

 

Rozdział III 

Członkowie Stowarzyszenia - Prawa i Obowiązki 

 

§ 8 

Przynależność do Stowarzyszenia jest dobrowolna. 

 

§ 9 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1. członków zwyczajnych; 

2. członków honorowych; 

3. członków wspierających. 

 

§ 10 

Polski Klub Lotniczy jest organizacją otwartą dla organizacji członkowskich, tj. instytucji rządowych i 
samorządowych, transportu lotniczego, przemysłu i usług, instytutów badawczych, uczelni i innych 
organizacji oraz osób prywatnych związanych z sektorem lotniczym takich jak linie lotnicze, zarządcy 



infrastruktury lotniczej, finansiści, prawnicy, dziennikarze, regulatorzy, przedstawiciele urzędów 
centralnych i samorządowych, przedsiębiorstwa produkcyjne z branży lotniczej. 

 

Członkami Stowarzyszenia mogą być: 

1. osoby fizyczne obywatele polscy i obcy, niezależnie od narodowości i miejsca stałego 
zamieszkania posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które akceptują cele 
Stowarzyszenia i gotowe są współdziałać na rzecz ich realizacji – jako członkowie zwyczajni; 

2. osoby fizyczne, szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia – jako członkowie honorowi; 

3. osoby prawne, krajowe i zagraniczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające 
osobowości prawnej, które udzielają Stowarzyszeniu pomocy materialnej, organizacyjnej lub 
innej – jako członkowie wspierający. 

 

§ 11 

1. Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia nabywa się w drodze uchwały Zarządu podjętej zwykłą 
większością głosów: 

a) na wniosek lub za poparciem dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia; 

b) na wniosek Zarządu lub Walnego Zebrania Członków. 

2. Nabycie członkostwa zwyczajnego wymaga złożenia deklaracji przez osobę zainteresowaną, 
zapoznania się ze Statutem i uiszczenia składki członkowskiej. 

3. Od uchwały Zarządu, o której mowa w ust. 2a, odmawiającej przyjęcia w poczet członków 
Stowarzyszenia, służy wnioskodawcy odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 
dni od dnia jej podjęcia. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2b wystosowany jest na podstawie uchwały Zarządu albo 
Walnego Zebrania podejmowanych zwykłą większością głosów. 

 

§ 12 

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek: 

1. przestrzegania postanowień statutu i regulaminów oraz stosować się do uchwał i zarządzeń 
władz Stowarzyszenia; 

2. aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia; 

3. opłacać regularnie i terminowo składki członkowskie; 

4. godnie reprezentować Stowarzyszenie. 

 

§ 13 

Członkowie zwyczajni mają prawo: 

1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia; 

2. zgłaszać wnioski o przyjęcie osób w poczet członków Stowarzyszenia; 

3. uczestniczyć we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia; 

4. nosić odznaki organizacyjne na zasadach ustalonych przez Zarząd; 



5. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia oraz wypowiadać się i wyrażać 
opinie we wszystkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia; 

6. otrzymywać pomoc w zakresie działalności statutowej Stowarzyszenia; 

7. udzielać poparcia kandydatom na członków Stowarzyszenia; 

8. wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków na zasadach 
określonych w Statucie Stowarzyszenia; 

9. używać odznaki Stowarzyszenia. 

 

§ 14 

1. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu 
uchwałą podjętą zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych 
do głosowania. 

2. Członkowie honorowi mają prawo nosić odznakę honorową Stowarzyszenia oraz uczestniczyć z 
głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków i na prawach gościa brać udział we wszystkich 
zgromadzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie. 

3. Członkowie honorowi posiadają takie same obowiązki jak członkowie zwyczajni z wyjątkiem 
obowiązku opłacania składek członkowskich. 

 

§ 15 

1. Członkostwo wspierające jest przyznawane na wniosek zainteresowanego w drodze uchwały 
Zarządu podjętej zwykłą większością głosów. 

2. Wniosek zainteresowanego powinien zawierać formy i zakres czasowy deklarowanej pomocy dla 
Stowarzyszenia. 

3. Członkowie wspierający mają prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem praw 
określonych w §13 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia. 

4. Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków wyłącznie z głosem 
doradczym. 

 

§ 16 

1. Ustanie członkostwa zwyczajnego oraz wspierającego Stowarzyszenia następuje: 

a. na skutek dobrowolnego złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa Zarządowi 
Stowarzyszenia; 

b. na skutek wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu: 

i. rażącego naruszenia Statutu Stowarzyszenia oraz uchwał władz Stowarzyszenia; 

ii. działania na szkodę Stowarzyszenia; 

iii. nieusprawiedliwionego zalegania z wpłatą składek członkowskich lub innych 
świadczeń przez okres przekraczający 6 miesięcy; 

c. z powodu śmierci osoby fizycznej lub likwidacji osoby prawnej lub jednostki 
organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej; 

d. w chwili rozwiązania Stowarzyszenia; 



2. Ustanie członkostwa honorowego następuje w trybie przewidzianym w ust.1 lit a, lit b. pkt ii), lit. 
c, lit. d. 

3. Od uchwał w sprawach, o którym mowa w ust. 1 lit. b przysługuje członkowi zwyczajnemu,  
honorowemu i wspierającemu odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od doręczenia 
uchwały Zarządu. 

 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

 

§ 17 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie Członków, 

2. Zarząd, 

3. Rada Nadzorcza. 

 

§ 18 

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

 

§ 19 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą: 

1. podejmowanie uchwał wytyczających główne kierunki działalności merytorycznej i 
finansowej Stowarzyszenia; 

2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, a także uzupełnienie 
składu Zarządu oraz ustalanie liczby jego członków; 

3. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego i 
Wiceprzewodniczących, a także uzupełnianie składu Rady Nadzorczej oraz ustalanie liczby jej 
członków; 

4. powoływanie i odwoływanie członków Rady Programowej; 

5. zatwierdzanie regulaminów działania Zarządu i Rady Nadzorczej; 

6. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej; 

7. ocena całokształtu działalności Stowarzyszenia; 

8. podejmowanie uchwał w przedmiocie absolutorium dla Zarządu; 

9. rozpatrywanie odwołań w przedmiocie wykluczenia członka Stowarzyszenia; 

10. przyznawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia; 

11. podejmowanie uchwał o wysokości składek członkowskich; 

12. podejmowanie uchwał w innych sprawach, w których obowiązujące przepisy prawne 
wymagają zgody Walnego Zebrania Członków; 

13. podejmowanie uchwał o zmianie Statutu; 



14. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia; 

15. ustanawianie odznak, medali honorowych i innych wyróżnień. Przyznawanych osobom 
fizycznym i prawnym, zasłużonym dla działalności Stowarzyszenia, 

16. uchwalanie regulaminu przyznawania osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla 
działalności Stowarzyszenia, odznak, medal honorowych i innych wyróżnień ustanawianych 
przez Stowarzyszenie. 

 

§ 20 

1. Uchwały w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym pod warunkiem 
umieszczenia ich w porządku dziennym Walnego Zebrania Członków. W pozostałych przypadkach 
uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. 

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane co najmniej raz w roku przez Zarząd, nie 
później niż do dnia 30 czerwca każdego roku przy czym termin, miejsce i porządek obrad powinny 
być podane do wiadomości członków nie później niż dwa tygodnie przed datą zebrania; 

3. Walne Zebranie rozpoczęte w I terminie wymaga dla prawidłowości uchwał obecności co 
najmniej jednej trzeciej części członków zwyczajnych, natomiast rozpoczęte w II terminie uznaje 
się za prawomocne bez względu na liczbę zebranych członków. Powyższe uregulowanie nie 
odnosi się do wniosków o zmianę Statutu lub o rozwiązanie Stowarzyszenia. 

4. Na żądanie Rady Nadzorczej albo na żądanie co najmniej jednej trzeciej członków zwyczajnych 
Stowarzyszenia, Zarząd obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd w terminie 30 dni od otrzymania wniosku 
zawiadamiając członków Stowarzyszenia, co najmniej 14 dni przed terminem jego odbycia, 
informując jednocześnie o miejscu i proponowanym porządku obrad. 

6. Zarząd podaje w zawiadomieniu projekt porządku obrad, który uzgadnia z Radą Nadzorczą. W 
razie rozbieżności stanowisk Zarząd jest obowiązany ujawnić w zawiadomieniu o zaistniałych 
różnicach. 

7. Zmiany i rozszerzenia w zaproponowanym przez Zarząd porządku obrad mogą być dokonane na 
wniosek Rady Nadzorczej lub grupy 10 Członków Stowarzyszenia zgłoszony nie później niż 7 dni 
przed terminem obrad Walnego Zebrania Członków. O zmianach w porządku obrad Zarząd 
obowiązany jest powiadomić członków Stowarzyszenia. 

8. Zarząd uprawniony jest także zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w każdym czasie z 
własnej inicjatywy. W takim wypadku postanowienia ust. 5 – 7 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 21 

1. W Walnym Zebraniu biorą udział: 

a) z prawem głosu – członkowie zwyczajni Stowarzyszenia; 

b) z głosem doradczym – członkowie honorowi i wspierający oraz zaproszeni goście. 

2. Uchwały w sprawie zmiany statutu podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co 
najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W przypadku braku quorum na Walnym 
Zebraniu Członków w pierwszym wyznaczonym terminie, kolejne Walne Zebranie Członków z 
tym samym porządkiem obrad odbywa się w drugim terminie, w dniu ustalonym w 
zawiadomieniu. Uchwały w sprawie zmiany statutu odbywającego się w drugim terminie 
Walnego Zebrania Członków są podejmowane zwykłą większością głosów bez względu na ilość 



obecnych członków uprawnionych do głosowania. Propozycje ich podjęcia muszą być 
umieszczone w porządku obrad. 

3. W pozostałych sprawach uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów 
członków zwyczajnych obecnych. 

4. Walne Zebranie może uchwalić regulamin obrad. Regulamin może zostać przyjęty tylko dla 
danego zebrania albo na okres nieoznaczony. 

 

§ 22 

1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. 

2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech do pięciu członków zwyczajnych wybieranych w liczbie 
określoną uchwałą Walnego Zebrania Członków na okres trzyletni. 

3. W skład Zarządu wchodzą w szczególności Prezes Zarządu oraz od jednego do dwóch 
Wiceprezesów Zarządu wybieranych spośród i przez członków Zarządu na pierwszym posiedzeniu 
organu. 

4. Zarząd może wybrać ze swego grona Sekretarza Generalnego, który kieruje bieżącą działalnością 
Stowarzyszenia i wykonaniem decyzji Zarządu oraz Skarbnika. 

5. Członkowie ustępującego Zarządu mogą kandydować w wyborach do następnego Zarządu. 

6. Prawo reprezentowania Stowarzyszenia posiada każdy Członek Zarządu. Do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu działających 
łącznie. 

7. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Do podjęcia ważnych uchwał wymagana 
jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. W przypadku 
równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu. 

8. Uchwały w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym pod warunkiem 
umieszczenia ich w porządku dziennym posiedzenia Zarządu. W pozostałych przypadkach 
uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym. 

9. Zarząd zwołuje posiedzenia co najmniej raz na kwartał lub częściej w razie potrzeby. 

10. Szczegółowy tryb działania Zarządu oraz zakresy obowiązków poszczególnych członków Zarządu 
określa Regulamin Zarządu. 

 

§ 23 

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy: 

1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz w tym zaciąganie zobowiązań majątkowych; 

2. kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia; 

3. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków; 

4. zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia; 

5. decydowanie w sprawach związanych z działalnością gospodarczą, a także nabywanie i 
zbywanie majątku trwałego i ruchomego Stowarzyszenia; 

6. inicjowanie i koordynowanie działalności gospodarczej służącej gromadzeniu środków na 
finansowanie działalności statutowej Stowarzyszenia; 

7. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i ofiar; 



8. dokonywanie wykluczenia z listy członków Stowarzyszenia w przypadkach określonych w 
Statucie; 

9. powoływanie komitetów ; 

10. prowadzenie biura i przechowywanie dokumentacji Stowarzyszenia; 

11. uchwalanie Regulaminu Zarządu; 

12. inne sprawy uregulowane niniejszym Statutem, przypisami prawa oraz uchwałami Walnego 
Zebrania Stowarzyszenia. 

 

§ 24 

Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. 

1. Rada Nadzorcza kontroluje działalność Stowarzyszenia i Zarządu. 

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny wskazany przez Przewodniczącego członek Rady 
Nadzorczej może brać udział w posiedzeniach Zarządu. 

3. Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków zwyczajnych Stowarzyszenia w tym 
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wybieranych w liczbie określonej uchwałą 
Walnego Zebrania Członków na okres trzyletni. 

4. Do zakresu działań Rady Nadzorczej należy stała kontrola działalności Stowarzyszenia pod 
względem zgodności z obowiązującym prawem, Statutem i programem działalności. 

5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Do podjęcia ważnych uchwał 
wymagana jest obecność przynajmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym 
Przewodniczącego Rady. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

6. Uchwały w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym pod warunkiem 
umieszczenia ich w porządku dziennym posiedzenia Rady Nadzorczej. W pozostałych 
przypadkach uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są w głosowaniu jawnym. 

7. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej. 

 

§ 25 

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 

1. kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności Statutowej i finansowo-gospodarczej 
Stowarzyszenia; 

2. kontrolowanie rzetelności i zgodności dokumentacji finansowej; 

3. zgłaszanie na zasadzie wyłącznego prawa wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi; 

4. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień 
oraz usunięcia nieprawidłowości; 

5. uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej, 

6. inne sprawy uregulowane niniejszym Statutem, przepisami prawa oraz uchwałami Walnego 
Zebrania Stowarzyszenia. 

 

Rozdział V 



Inne jednostki organizacyjne Stowarzyszenia 

 

§ 26 

W Stowarzyszeniu mogą działać także jednostki organizacyjne: 

1. Sekretariat Stowarzyszenia. 
2. Rada programowa. 
3. Komitety. 

 

§ 27 

1. Sekretariat Stowarzyszenia jest jednostką pomocniczą i wykonawczą Zarządu. 

2. Sekretariat wykonuje także obsługę biurową innych jednostek organizacyjnych działających w 
Stowarzyszeniu. 

3. Sekretariatem kieruje Dyrektor Sekretariatu powoływany przez Zarząd. 

4. Dyrektor Sekretariatu organizuje Sekretariat i zatrudnia niezbędnych pracowników dla 
właściwego realizowania zadań przez Stowarzyszenie. Dyrektor reprezentuje Stowarzyszenie w 
ramach udzielonych mu pełnomocnictw. 

5. Dyrektor raz na kwartał składa Zarządowi sprawozdanie z działalności Sekretariatu. 

6. Dyrektor jest osobą dokonującą czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dla osób 
zatrudnionych w Stowarzyszeniu. 

 

§ 28 

1. Walne Zebranie Członków może w drodze uchwały powołać Radę Programową w liczbie 10-15 
osób spośród osób cieszących się autorytetem w dziedzinie lotnictwa, jako ciało doradczo - 
opiniujące Stowarzyszenia. 

2. Rada Programowa opracowuje propozycje kierunków działania Stowarzyszenia realizacji jego 
celów statutowych, przedstawia oceny, opracowania, ekspertyzy dla potrzeb Zarządu i Rady 
Nadzorczej. 

3. Rada Programowa stanowi organ doradczy Zarządu. 

4. Rada Programowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i 
Sekretarza. 

5. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z 
głosem doradczym. 

6. Rada Programowa okresowo przedstawia wnioski Zarządowi, a sprawozdanie Walnemu Zebraniu 
Członków. 

 

§ 29 

1. Komitety są jednostkami organizacyjnymi powoływanymi przez Zarząd dla prac nad konkretnymi 
problemami będącymi zadaniami statutowymi Stowarzyszenia. 

2. Komitety mogą być stałe lub powoływane doraźnie. 

3. Komitetem kieruje Przewodniczący i jego zastępca powołani przez Zarząd. 



4. Członków Komitetów powołuje Zarząd lub Przewodniczący za zgodą Zarządu. 

5. Szczegółowy zakres działania, organizację i zadania Komitetu określa Zarząd 

6. Przewodniczący Komitetu składa Zarządowi raz na kwartał sprawozdanie z działalności Komitetu. 

 

 

Rozdział VI 

Majątek Stowarzyszenia i Gospodarka finansowa 

 

§ 31 

1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić: środki pieniężne, wierzytelności, nieruchomości i 
ruchomości. 

2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 

a. wpłaty z wpisowego i składek członkowskich; 

b. zapisy, spadki i darowizny; 

c. granty i dotacje; 

d. dochody z majątku Stowarzyszenia; 

e. dochody z ofiarności publicznej; 

f. dochody z działalności własnej Stowarzyszenia. 

3. Wysokość składek członkowskich ustalana jest uchwałą Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia. Pierwsze składki powinny być wpłacone w ciągu 30 dni od daty rejestracji 
Stowarzyszenia. Nowo przyjęci członkowie wpłacają wpisowe i składki w ciągu 30 dni od 
otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet Członków. 

 

§ 32 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych 
we właściwych przepisach prawa. Działalność ta może być realizowana w formie wydzielonej w 
ramach Stowarzyszenia jednostki organizacyjnej bądź spółki prawa handlowego. 

2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia. 

3. Osobom biorącym udział w pracach organów Stowarzyszenia nie będącymi pracownikami 
Stowarzyszenia przysługuje zwrot kosztów podróży, noclegi i dieta w wysokości ustalonej przez 
Zarząd. 

4. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia, zgodnie z Polską Klasyfikacją 
Działalności jest: 

1) 18.11.Z - Drukowanie gazet; 

2) 18.12.Z - Pozostałe drukowanie; 

3) 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku; 

4) 18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi; 

5) 58.11.Z - Wydawanie książek; 



6) 58.13.Z - Wydawanie gazet; 

7) 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; 

8) 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza; 

9) 61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem 
telekomunikacji satelitarnej; 

10) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; 

11) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; 

12) 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; 

13) 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; 

14) 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem; 

15) 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 
komputerowych; 

16) 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; 

17) 72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii; 

18) 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 
technicznych; 

19) 72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 
humanistycznych; 

20) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej; 

21) 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; 

22) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; 

23) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 
niesklasyfikowana; 

24) 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury; 

25) 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; 

26) 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne; 

27) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych; 

28) 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji; 

29) 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; 

30) 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach 
elektronicznych (Internet); 

31) 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych 
mediach; 

32) 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 

33) 85.42.B - Szkoły wyższe; 

34) 85.32.A – Technika; 

35) 85.32.B - Zasadnicze szkoły zawodowe; 

36) 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; 



37) 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej; 

38) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 

39) 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację. 

5. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie wydzielonej ze Stowarzyszenia 
jednostki organizacyjnej podlegającej Zarządowi, działa ona na zasadach samofinansowania, w 
ramach posiadanych przez nią środków własnych. Powyższa zasada ma odpowiednie 
zastosowanie w przypadku powołania przez Stowarzyszenie spółki prawa handlowego w celu 
prowadzenia działalności gospodarczej. 

6. Decyzję o podjęciu i prowadzeniu przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej, jej formie i 
strukturze organizacyjnej, ustalaniu wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników, 
podejmuje Zarząd. Decyzja określona powyżej wymaga akceptacji Rady Nadzorczej. 

7. Decyzję o likwidacji działalności gospodarczej, jak też w sprawie powołania lub odwołania 
likwidatorów, podejmuje Zarząd. Decyzja określona powyżej wymaga akceptacji Rady 
Nadzorczej. 

 

Rozdział VII 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§ 33 

1. Zmiana Statutu należy do kompetencji Walnego Zebrania Członków. 

2. Wniosek o zmianę Statutu może być złożony przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, i powinien być 
przedłożony na cztery tygodnie przed terminem odbycia Walnego Zebrania. 

3. Uchwała w sprawie zmiany Statutu zapada w trybie określonym w § 21 ust. 2. 

4. Wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia powinien być przedłożony na cztery tygodnie przed 
terminem odbycia Walnego Zgromadzenia. 

5. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia zapada na Walnym Zebraniu Członków przyjęta przez co 
najmniej dwie trzecie członków Stowarzyszenia na wniosek podpisany, przez co najmniej dwie 
trzecie członków Stowarzyszenia lub na wniosek Zarządu i jego akceptację przez Radę Nadzorczą. 

6. W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób likwidacji 
Stowarzyszenia oraz rozdysponowania majątku Stowarzyszenia. 

 

§ 34 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o 
Stowarzyszeniach oraz inne przepisy prawa. 

 

Rozdział VIII 

Uchwalenie Statutu 

 

§ 35 

Niniejszy Statut został uchwalony na Zebraniu Członków Założycieli w dniu 21.11.2013 roku. 


