Statut stowarzyszenia Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Stowarzyszenie Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na
podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień
niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą “Łódzkie Dziewuchy”.
3. Nazwa angielska Stowarzyszenia brzmi “Gals 4 Gals Lodz” oraz “Gals for Gals Lodz”.

§ 2.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź.

§ 3.
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym
uwzględnieniem Łodzi i województwa łódzkiego.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju
na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5.
Stowarzyszenie jest niezależne od partii politycznych, organizacji religijnych lub wyznaniowych.

§ 6.
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach
pełnej autonomii.

§ 7.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członkiń i członków. Do prowadzenia
swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.
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Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji
§ 8.
Celem Stowarzyszenia jest:


budowanie więzi społecznych i wspólnoty kobiet, w ramach działań na rzecz obrony oraz
rozwijania praw kobiet,



działania na rzecz zdrowia kobiet,



propagowanie postaw i prowadzenie działań służących zachowaniu oraz rozwojowi
demokratycznego państwa prawa,



wspieranie i rozwijanie idei państwa świeckiego, neutralnego światopoglądowo,



wspieranie i rozwój idei społeczeństwa obywatelskiego oraz promowanie postaw i zachowań
obywatelskich,



aktywizacja

i

integracja

kobiet

w

obszarach

czynnego

życia

politycznego

i publicznego,


upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,



działalność na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej,



organizacja i koordynacja lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych inicjatyw i akcji
protestacyjnych przeciwko łamaniu praw człowieka w szczególności praw kobiet,



promowanie i rozwijanie postaw antydyskryminacyjnych,



podnoszenie świadomości społecznej w zakresie stanowienia i przestrzegania prawa,



rozpowszechnianie wiedzy z zakresu edukacji seksualnej, medycyny, fizjologii, psychologii,



rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej praw kobiet, w tym także praw reprodukcyjnych w
oparciu o aktualną wiedzę medyczną,



tworzenie platformy do dyskusji o potrzebach kobiet,



aktywizacja kobiet w obszarze wolontariatu i wspieranie działań wolontaryjnych,



prowadzenie edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej dla różnych grup wiekowych,



wspieranie współpracy na poziomie europejskim i budowanie międzynarodowego wymiaru
działań na rzecz kobiet,



budowanie i wspieranie dialogu międzyinstytucjonalnego na rzecz poprawy warunków życia
osób w różnym wieku,



upowszechnianie historycznych osiągnięć kobiet na polach polityki, kultury, nauki i sztuki oraz
działalności społecznej,



upowszechnianie działalności kobiet jako ważnego elementu dziedzictwa miasta Łodzi,



działalność na rzecz prawnej i rzeczywistej równości ludzi bez względu na ich orientację
psychoseksualną i tożsamość płciową,



propagowanie wiedzy na temat orientacji psychoseksualnych i tożsamości płciowych.
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§ 9.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:


działalność edukacyjną i opiniotwórczą w formie organizowania konferencji, szkoleń,
warsztatów, dyskusji, prelekcji, wykładów, konsultacji, sympozjów, wystaw oraz innych
imprez, publikacji w prasie i innych środkach masowego przekazu oraz udział w takich
przedsięwzięciach,



prowadzenie działalności naukowej i badawczej w celu rozpoznawania potrzeb oraz
problemów społecznych i kulturowych różnych grup społecznych, a także upowszechniania
zdobytej wiedzy i doświadczeń,



finansowe i rzeczowe wspieranie osób fizycznych i prawnych w ramach realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia,



organizowanie i wspieranie innych inicjatyw społecznych zgodnych z celami statutowymi
Stowarzyszenia,



współpraca z organizacjami społecznymi i zawodowymi, ośrodkami edukacyjnymi, zakładami
pracy, środowiskami naukowymi, partiami politycznymi na rzecz realizacji zamierzeń
Stowarzyszenia,



organizowanie zgromadzeń publicznych, akcji wspierających lub protestacyjnych,



organizowanie imprez, w tym kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych i rekreacyjnosportowych odpowiadających celom Stowarzyszenia i udział w takich imprezach,



inicjowanie i współpraca przy organizowaniu referendów, obywatelskich projektów ustaw w
sprawach, które są zgodne z celami Stowarzyszenia,



prowadzenie

krajowej

i

międzynarodowej

wymiany

informacji

w

zakresie

celów

Stowarzyszenia,


szkolenie członkiń i członków Stowarzyszenia oraz współpracowniczek i współpracowników,



prowadzenie działalności wydawniczej, publicystycznej i informacyjnej,



współpraca z osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania w kraju i za granicą,



występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji publicznej, władz,
instytucji, urzędów, sądów,



branie udziału w postępowaniach sądowych i administracyjnych w sprawach, które leżą w
zakresie zainteresowania Stowarzyszenia,



wypowiadanie się w sprawie projektów ustaw, które leżą w zakresie zainteresowania
Stowarzyszenia,



tworzenie i wspieranie projektów aktów prawnych oraz udział w procesie legislacyjnym i
ustawodawczym dotyczącym celów Stowarzyszenia



powoływanie fundacji,



dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może inicjować związki stowarzyszeń i
przystępować do istniejących związków stowarzyszeń.
Rozdział III. Członkinie i Członkowie Stowarzyszenia
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§ 10.
1. Stowarzyszenie zrzesza członkinie i członków.
2. Członkiniami i Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna
może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
3. Członkostwo może być:


zwyczajne,



wspierające,



honorowe.

§ 11.
1. Członkinią zwyczajną i członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia
osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członkiń lub
członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Przyjęcia nowych członkiń i członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu
dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
3. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat mogą być członkiniami lub członkami Stowarzyszenia, bez
biernego prawa wyborczego.
4. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, być członkiniami lub
członkami Stowarzyszenia, bez czynnego i biernego prawa wyborczego.
5. Zarząd ma prawo odmówić przyjęcia w poczet członkiń lub członków Stowarzyszenia
zawiadamiając o tym kandydatkę lub kandydata w sposób wskazany nich w deklaracji
członkowskiej.
6. Wzór deklaracji członkowskiej oraz szczegółową procedurę przyjmowania członkiń i członków
określa Zarząd.
7. Członkinią wspierającą lub członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna
lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
8. Członkinią wspierającą lub członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na
podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia
deklaracji.
9. Członkinią honorową lub członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która
wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
10. Członkinią honorową lub członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne
Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członkiń lub członków Stowarzyszenia.

§ 12.
Członkinie zwyczajne i członkowie zwyczajni mają prawo:


biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
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korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,



udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,



zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,



korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia.

§ 13.
Członkinie zwyczajne i członkowie zwyczajni mają obowiązek:


brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,



przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,



dbania o dobre imię Stowarzyszenia,



regularnego opłacania składek.

§ 14.
1. Członkinie wspierające i honorowe oraz członkowie wspierający i honorowi nie posiadają
biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w
statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkinie i
członkowie zwyczajni.
2. Członkinie wspierająca oraz członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z
zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkinie honorowe oraz członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 15.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:


dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce
Zarządu,



wykluczenia przez Zarząd:
o

z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych
zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,

o

z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i
uchwał władz Stowarzyszenia,

o

ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.



utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,



śmierci

lub

utraty osobowości

prawnej

przez

członkinię

wspierającą

lub

członka

wspierającego.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w
terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na
najbliższym Walnym Zebraniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
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Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia
§ 16.
Władzami Stowarzyszenia są:


Walne Zebranie,



Zarząd,



Komisja Rewizyjna.

§ 17.
1. Członkinie i członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie
w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji poniżej
poziomu określonego w par. 22 ust. 2 lub par. 24 ust. 2 uzupełnienie ich składu może nastąpić w
drodze kooptacji do poziomu minimalnego określonego przez ww zapisy, której dokonują
pozostałe członkinie i członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.

§ 18.
1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy członkiń i członków uprawnionych do głosowania w pierwszym
terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członkiń i członków, chyba, że
dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
2. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu tajnym zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy członkiń i członków uprawnionych do głosowania,
chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 19.
Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.

Walne Zebranie
§ 20.
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku zawiadamiając członkinie i członków o
jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem
Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w
drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania.
4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
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5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:


z własnej inicjatywy,



na żądanie członkiń lub członków Komisji Rewizyjnej,



na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członkiń lub członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty
zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 21.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:


określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,



uchwalanie zmian statutu,



wybór i odwoływanie członkiń i członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w tym także wybór
prezeski lub prezesa Zarządu, wiceprezeski lub wiceprezesa Zarządu, skarbniczki lub
skarbnika, przewodniczącej lub przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,



udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,



rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,



rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,



podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,



podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia lub odwołania członkiń lub członków honorowych,



podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych
władz Stowarzyszenia.
Zarząd
§ 22.

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym prezeska lub prezes, wiceprezeska lub wiceprezes i
skarbniczka lub skarbnik.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezeska lub prezes.

§ 23.
Do kompetencji Zarządu należy:


kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,



realizowanie uchwał Walnego Zebrania,



zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,



planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
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reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,



przyjmowanie i wykluczanie członkiń lub członków Stowarzyszenia,



zwoływanie Walnego Zebrania,



ustalanie wysokości składek członkowskich.

Komisja Rewizyjna
§ 24.
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodnicząca lub przewodniczący.
3. Członkinie lub członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkiniami lub członkami Zarządu
ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
4. Członkinią lub

członkiem Komisji Rewizyjnej mogą być tylko osoby, które nie były skazane

prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.
5. Członkinie i członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim
organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku.
Posiedzenia Komisji zwołuje przewodnicząca lub przewodniczący.

§ 25.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:


kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,



ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,



składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i
Zarządu,



wnioskowanie do Walnego Zebrania o udzielanie absolutorium Zarządowi,



wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członkiń i członków Zarządu w razie
ich bezczynności,



wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa
§ 26.

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:


składki członkowskie,



darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
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nagrody,



dotacje, subwencje,



udziały,



lokaty,



dochody z majątku Stowarzyszenia,



dochody z działalności gospodarczej.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
4. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów
statutowych i nie mogą być przeznaczony do podziału między jego członkinie lub członków.

§ 27.
Zabrania się:


udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku
do jego członkiń i członków Stowarzyszenia, członkiń i członków organów lub pracownic i
pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi członkinie i członkowie Stowarzyszenia,
członkinie i członkowie organów oraz pracownice i pracownicy Stowarzyszenia pozostają w
związku małżeńskim, we wspólnym

pożyciu albo w stosunku

pokrewieństwa lub

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami
bliskimi”,


przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członkiń i członków Stowarzyszenia,
członkiń i członków organów lub pracownic i pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,



wykorzystywania majątku na rzecz członkiń i członków Stowarzyszenia, członkiń i członków
organów lub pracownic i pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich,



zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkinie i członkowie
Stowarzyszenia, członkinie i członkowie jego organów lub pracownice i pracownicy
Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Działalność gospodarcza
§ 28.

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w
odrębnych przepisach.
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2. Działalność

gospodarcza

ma

charakter

dodatkowy

wobec

działalności

statutowej

Stowarzyszenia.
3. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych
i nie może być przeznaczony do podziału między jego członkinie i członków.
4. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:




























PKD 14.13.Z
Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
PKD 14.14.Z
Produkcja bielizny
PKD 14.19.Z
Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
PKD 14.39.Z
Produkcja pozostałej odzieży dzianej
PKD 32.99.Z
Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 47.11.Z
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z
przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
PKD 47.19.Z
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
sklepach
PKD 47.61.Z
Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.62.Z
Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.63.Z
Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.65.Z
Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
PKD 47.71.Z
Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.72.Z
Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.77.Z
Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.78.Z
Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.79.Z
Sprzedaż
detaliczna
artykułów
używanych
prowadzona
w
wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.81.Z
Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona
na straganach i targowiskach
PKD 47.82.Z
Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na
straganach i targowiskach
PKD 47.89.Z
Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i
targowiskach
PKD 47.91.Z
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
Internet
PKD 47.99.Z
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
straganami i targowiskami
PKD 58.11.Z
Wydawanie książek
PKD 58.13.Z
Wydawanie gazet
PKD 58.14.Z
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
PKD 58.19.Z
Pozostała działalność wydawnicza
PKD 59.11.Z
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych
PKD 59.12.Z
Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i
programami telewizyjnymi

10





















PKD 59.14.Z
Działalność związana z projekcją filmów
PKD 63.12.Z
Działalność portali internetowych
PKD 63.99.Z
Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana
PKD 70.21.Z
Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja
PKD 70.22.Z
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania
PKD 74.10.Z
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
PKD 74.20.Z
Działalność fotograficzna
PKD 74.30.Z
Działalność związana z tłumaczeniami
PKD 74.90.Z
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana
PKD 82.30.Z
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
PKD 82.99.Z
Pozostała
działalność
wspomagająca
prowadzenie
działalności
gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 85.51.Z
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
PKD 85.52.Z
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
PKD 85.59.A Nauka języków obcych
PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 85.60.Z
Działalność wspomagająca edukację
PKD 90.01.Z
Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
PKD 90.03.Z
Artystyczna i literacka działalność twórcza
PKD 90.04.Z
Działalność obiektów kulturalnych
Sposób reprezentacji
§ 29.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych,
uprawnione są dwie członkinie lub członkowie Zarządu działający łącznie.
Rozdział VI. Komunikacja
§ 30.
1. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, ustala się, że podstawową drogą komunikacji w
Stowarzyszeniu, to jest pomiędzy członkiniami i członkami, pomiędzy członkiniami lub członkami
a władzami, pomiędzy poszczególnymi władzami i członkiniami lub członkami władz jest droga
elektroniczna.
2. Wszystkie członkinie i członkowie Stowarzyszenia, przy przyjmowaniu do Stowarzyszenia
zostaną poinformowane i poinformowani o kanałach komunikacji.
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3. Droga elektroniczna jest także skuteczna i wiążąca jako sposób doręczania korespondencji
pomiędzy władzami Stowarzyszenia a członkiniami lub członkami.
Rozdział VII. Postanowienia końcowe
§ 31.
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie bezwzględną
większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członkiń lub członków uprawnionych do
głosowania.

§ 32.
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną większością
3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy członkiń lub członków uprawnionych do
głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Statut przyjęto uchwałą w dniu 11.11.2017 r.

Podpisano:
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