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STATUT  
Stowarzyszenia EZG 

(tekst jednolity z dnia 13 października 2021 r.) 
 

 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
Art. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie EZG”, i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem. 
 
Art. 2.   
1. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa i posiada  osobowość prawną. 
2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony. 
 
Art. 3.   
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar województwa łódzkiego, a w szczególności miasto Zgierz i powiat 

zgierski. 
2. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Zgierzu. 
3. Organem nadzorującym dla Stowarzyszenia jest Starosta Zgierski. 
 
Art. 4. Stowarzyszenie używa pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Znak graficzny i nazwa 
Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej. 
 
Art. 5.   
1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. 
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 

 
Art.6. 
Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o tym 
samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji. 
 

Rozdział II 
Cele i środki działania 

 
Art. 7. Celami Stowarzyszenia są: 

1) podejmowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych i artystycznych oraz wspieranie 
rozwoju oświaty w mieście i powiecie; 

2) rozwój i promocja Miasta Zgierza i powiatu zgierskiego, w tym ich historycznego dziedzictwa i lokalnej 
turystyki; 

3) działanie na rzecz zwiększenia świadomego udziału obywateli w  życiu samorządu lokalnego i 
regionalnego, w tym współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu 
praw obywatelskich; 

4) przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy, w szczególności ze względu na płeć, orientację seksualną, 
status społeczny i niepełnosprawność, w tym promocja szacunku dla odmienności i słabszych;  

5) działanie na rzecz wsparcia i rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności pozytywnie wyróżniającej się i 
wybitnie uzdolnionej; 

6) promowanie i organizowanie wolontariatu w społeczności lokalnej; 
7) wspieranie rozwoju zawodowego młodych ludzi na lokalnym rynku pracy;  
8) podejmowanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego i 

przeciwdziałania patologiom i przemocy wśród obywateli, a w szczególności wśród młodzieży; 
9) działanie na rzecz wsparcia i aktywizacji społecznej seniorów;  
10) kształtowanie postaw proekologicznych wśród obywateli, promowanie zdrowego stylu życia i kultury 

fizycznej oraz zrównoważonego transportu. 
 



Strona 2 z 7 

 

Art. 8.  
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej w szczególności poprzez: 

1) organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów, konferencji oraz innych form poszerzania wiedzy służących 
promocji programu Stowarzyszenia i integracji środowisk zainteresowanych jego realizacją; 

2) organizację imprez kulturalnych (koncertów, przeglądów filmowych i teatralnych, wieczorów autorskich, 
wystaw, itp.) oraz upowszechnianie dokonań artystycznych i kulturotwórczych; 

3) aktywne uczestnictwo w życiu publicznym Zgierza i powiatu zgierskiego, w tym współpracę z organizacjami 
pozarządowymi, samorządowymi, sektorem biznesu oraz środkami masowego przekazu; 

4) prowadzenie działalności badawczej, informacyjnej, tłumaczeniowej i wydawniczej; 
5) prowadzenie portalu internetowego www.ezg.info.pl i internetowego Radia EZG; 
6) prowadzenie Klubu Aktywnej Młodzieży EZG; 
7) pomoc stypendialną oraz wsparcie rzeczowe dla dzieci i młodzieży; 
8) podejmowanie innych inicjatyw zmierzających do realizacji programu Stowarzyszenia. 

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach działalności odpłatnej w szczególności poprzez: 
1) organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów, konferencji oraz innych form poszerzania wiedzy służących 

promocji programu Stowarzyszenia i integracji środowisk zainteresowanych jego realizacją; 
2) organizację imprez kulturalnych (koncertów, przeglądów filmowych i teatralnych, wieczorów autorskich, 

wystaw, itp.) oraz upowszechnianie dokonań artystycznych i kulturotwórczych; 
3) aktywne uczestnictwo w życiu publicznym Zgierza i powiatu zgierskiego, w tym współpracę z organizacjami 

pozarządowymi, samorządowymi, sektorem biznesu oraz środkami masowego przekazu; 
4) prowadzenie portalu internetowego www.ezg.info.pl i internetowego Radia EZG; 
5) prowadzenie Klubu Aktywnej Młodzieży EZG; 
6) podejmowanie innych inicjatyw zmierzających do realizacji programu Stowarzyszenia. 

 
 

Rozdział III 
Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 
Art. 9. Członkami Stowarzyszenia są: 

1) członkowie zwyczajni; 
2) członkowie wspierający; 
3) członkowie honorowi. 

 
Art. 10.   
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba, która ukończyła 16. rok życia. 
2. Uchwałę o przyjęciu członka zwyczajnego do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia po złożeniu 

prawidłowo wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej zainteresowanej osoby oraz wyrażeniu przez Zarząd 
zgody na wpisanie do rejestru członków Stowarzyszenia. Wzór deklaracji członkowskiej stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego statutu. Wzór rejestru członków Stowarzyszenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego statutu. 

 

Art. 11. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo: 
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia; 
2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków; 
3) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia; 
4) otrzymywać informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia; 
5) korzystać z pomocy Stowarzyszenia. 

 
Art. 12. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek: 

1) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia; 
2) czynnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia; 
3) regularnie opłacać składki członkowskie; 
4) godnie reprezentować Stowarzyszenie. 

 
Art. 13.   
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna zainteresowana merytoryczną działalnością 

Stowarzyszenia, która zadeklaruje systematyczną pomoc finansową lub rzeczową dla Stowarzyszenia. 
2. Uchwałę o nadaniu członkostwa wspierającego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie prawidłowo 

wypełnionej i podpisanej deklaracji zainteresowanej osoby prawnej. Członka wspierającego wpisuje się do rejestru 
członków Stowarzyszenia. Wzór deklaracji członka wspierającego Stowarzyszenia stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego statutu. 

3. Członek wspierający działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela. 
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Art. 14. Członek wspierający Stowarzyszenia za pośrednictwem swojego przedstawiciela ma prawo: 

1) wybierać do władz Stowarzyszenia; 
2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków; 
3) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia; 
4) otrzymywać informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia; 
5) korzystać z pomocy Stowarzyszenia. 

 
Art. 15. Członek  wspierający Stowarzyszenia ma obowiązek: 

1) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia; 
2) uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia; 
3) systematycznie wnosić zadeklarowaną pomoc finansową lub rzeczową; 
4) godnie reprezentować Stowarzyszenie. 

 
Art. 16.   
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów 

statutowych Stowarzyszenia. 
2. Uchwałę o nadaniu członkostwa honorowego podejmuje Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu 

Stowarzyszenia. 
3. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku wnoszenia składek członkowskich. 
 
Art. 17. Członek honorowy Stowarzyszenia ma prawo: 

1) uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków; 
2) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia; 
3) otrzymywać informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia; 
4) korzystać z pomocy Stowarzyszenia. 

 
Art. 18. Członek honorowy Stowarzyszenia ma obowiązek przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz 
Stowarzyszenia oraz godnie reprezentować Stowarzyszenie. 
 
Art. 19. Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1) dobrowolnego zrzeczenia się zgłoszonego pisemnie Zarządowi Stowarzyszenia; 
2) wykluczenia ze Stowarzyszenia (skreślenia z rejestru członków) uchwałą Zarządu z powodu 

nieprzestrzegania postanowień statutu lub uchwał Stowarzyszenia lub działania na jego szkodę; 
3) śmierci członka zwyczajnego. 

 
Art. 20. Członkostwo wspierające i honorowe w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1) dobrowolnego zrzeczenia się zgłoszonego pisemnie Zarządowi Stowarzyszenia; 
2) wykluczenia ze Stowarzyszenia  (skreślenia z rejestru członków) uchwałą Walnego Zebrania Członków, 

na wniosek Zarządu, z powodu rażącego nieprzestrzegania postanowień statutu lub uchwał 
Stowarzyszenia lub działania na jego szkodę; 

3) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego; 
4) śmierci członka honorowego. 

 
Art. 21.  
1. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia ze Stowarzyszenia (skreślenia z rejestru członków) 

przysługuje osobie wykluczonej odwołanie do Walnego Zebrania Członków, którego decyzja jest ostateczna. 
2. Odwołanie należy wnieść pisemnie Zarządowi Stowarzyszenia w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty 

otrzymania pisemnej decyzji o wykluczeniu. 
3. Odwołanie rozpatruje Walne Zebranie Członków na swoim najbliższym posiedzeniu, na które Zarząd Stowarzyszenia 

zaprasza wykluczoną osobę. Do tego czasu osoba wykluczona nie korzysta z praw przysługujących członkom 
Stowarzyszenia. 

 
Art. 22.  
1. W przypadku wystąpienia zaległości w uiszczeniu przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia składek członkowskich 

przez okres co najmniej 3 miesięcy, Zarząd Stowarzyszenia może wezwać pisemnie członka do uregulowania 
zaległości w terminie 14 dni od daty wezwania.  

2. Jeśli wezwanie, o którym mowa w ust. 1 nie będzie skuteczne, stosuje się odpowiednio przepisy Art.19, pkt 2). Zarząd 
Stowarzyszenia może wykluczyć (skreślić z rejestru członków) członka, który nie opłacił składek członkowskich przez 
okres co najmniej 3 miesięcy także bez uprzedniego wezwania. 

 



Strona 4 z 7 

 

Rozdział IV 
Władze Stowarzyszenia 

 
Art. 23. Władzami Stowarzyszenia są: 

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

 
Art. 24. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Przez Walne Zebranie Członków rozumie się 
także Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia. 
 
Art. 25.  
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz  

w roku. 
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia: 

1) z własnej inicjatywy; 
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej; 
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku lub 
żądania i obradować w pierwszej kolejności nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

 
Art. 26.  
1. Członków Stowarzyszenia zawiadamia pisemnie o Walnym Zebraniu Członków Zarząd Stowarzyszenia na co najmniej 

7 dni przed jego terminem, wskazując miejsce, dzień, godzinę i podając proponowany porządek obrad. Dopuszcza się 
możliwość powiadomienia o Walnym Zebraniu Członków drogą elektroniczną. 

2. Prezes Stowarzyszenia może zaprosić do udziału w Walnym Zebraniu Członków osoby nie będące członkami 
Stowarzyszenia. 

 
Art. 27.  
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/3 członków 

zwyczajnych Stowarzyszenia (quorum) chyba, że przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej. 
2. Wszystkie głosowania personalne dotyczące wyboru (powołania) lub odwołania osób, a także nadania członkostwa 

honorowego są tajne. 
 
Art. 28. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia; 
2) podejmowanie uchwały w przedmiocie skwitowania działalności (absolutorium) dla ustępującego 

Zarządu Stowarzyszenia, na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia; 
3) podejmowanie uchwały w przedmiocie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia, 

na wniosek Komisji Rewizyjnej; 
4) wybór lub odwołanie członków Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia; 
5) ustalanie minimalnych wysokości składek członkowskich, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia; 
6) nadawanie członkostwa honorowego, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia; 
7) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia; 
8) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności; 
9) rozpatrywanie spraw nienależących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia; 
10) podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu, rozwiązania lub stowarzyszenia się Stowarzyszenia  

z inną organizacją. 
 
Art. 29. Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków. 
 
Art. 30. Zarząd Stowarzyszenia składa się z: 

1) Prezesa Stowarzyszenia; 
2) Wiceprezesa Stowarzyszenia; 
3) Sekretarza Stowarzyszenia; 
4) Skarbnika Stowarzyszenia. 

 
Art. 31.  
1. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa dwa lata, a po ich upływie, do czasu wyboru nowego Zarządu. 
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2. Wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia dokonuje odrębnie dla każdej z funkcji Walne Zebranie Członków  
w głosowaniu tajnym. 

3. W przypadku ustąpienia bądź odwołania członka Zarządu w czasie trwania kadencji, uzupełnienia dokonuje 
niezwłocznie Walne Zebranie Członków w trybie przewidzianym w ust. 2. 

4. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
 

Art. 32. Działalnością Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes. Prezes ustala na piśmie zakresy czynności poszczególnych 
członków Zarządu Stowarzyszenia. 

 
Art. 33.  
1. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwołuje Prezes w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.  

Dopuszcza się obradowanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
2. Wszystkie  decyzje zarządu zapadają w formie uchwał, za wyjątkiem decyzji, o których mowa w Art. 34 pkt. 6 i 10.  
3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Zarządu. W 

przypadku, o którym mowa w Art. 31 ust. 3, do czasu wyboru nowego członka Zarządu, decyzje Zarządu zapadają w 
obecności pozostałych jego członków.  

4. W razie równego rozłożenia głosów w głosowaniu wewnątrz Zarządu decyduje głos Prezesa Stowarzyszenia. 
 
Art. 34. Do kompetencji Zarządu należy: 

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu; 
2) dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zebranie 

Członków, w tym uchwalanie instrukcji finansowej Stowarzyszenia; 
3) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków; 
4) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Stowarzyszenia; 
5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków; 
6) bieżąca organizacja pracy Stowarzyszenia; 
7) przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz nadawanie członkostwa 

wspierającego Stowarzyszenia; 
8) powoływanie pełnomocników, zespołów i koordynatorów do realizacji określonych zadań oraz 

przedstawicieli do reprezentowania Stowarzyszenia w organizacjach, do których Stowarzyszenie 
przystąpiło; 

9) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia; 
10) prowadzenie dokumentacji z działalności Stowarzyszenia i jego władz. 

 
Art. 35.  
1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech członków Stowarzyszenia wybranych przez Walne Zebranie Członków  

w głosowaniu tajnym. 
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej na swoim pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczącego komisji. 
3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Stowarzyszenia oraz powołani przez Zarząd 

pełnomocnicy. 
4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby pozostające z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we 

wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej bądź skazane 
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 
Art. 36.  
1. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata, a po ich upływie, do czasu wyboru nowej Komisji. 
2. W przypadku ustąpienia lub odwołania członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, uzupełnienia dokonuje 

niezwłocznie Walne Zebranie Członków w trybie przewidzianym w Art. 35, ust. 1. 
 
Art. 37.  
1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji Rewizyjnej. 
W przypadku, o którym mowa w Art. 36 ust. 2, do czasu wyboru nowego członka komisji, decyzje komisji zapadają w 
obecności pozostałych jej członków. 
2. W razie równego rozłożenia głosów w głosowaniu wewnątrz komisji decyduje głos przewodniczącego komisji. 
 
Art. 38. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia; 
2) występowanie do Zarządu z wnioskami i zaleceniami wynikającymi z ustaleń kontroli a także żądanie  

w związku z nimi wyjaśnień; 
3) żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków; 
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4) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności, a w szczególności  
z przeprowadzonych kontroli; 

5) występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem w przedmiocie skwitowania działalności 
(absolutorium) ustępującego Zarządu Stowarzyszenia. 

 
Art. 39. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 

 
Rozdział V 

Majątek Stowarzyszenia 
 
Art. 40.  
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze. 
2. Na fundusze składają się: 

1) wpływy ze składek członkowskich; 
2) darowizny, zapisy i spadki; 
3) dochody z nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej oraz majątku Stowarzyszenia; 
4) dochody z ofiarności publicznej; 
5) dotacje, subwencje, udziały, lokaty; 
6) dochody z działalności gospodarczej; 
7) odpisy z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych; 
8) odsetki z rachunków bankowych i instrumentów skarbowych. 

3. Zabrania się: 
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego 

członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz 
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”; 

2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub 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; 

3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz 
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie 
bezpośrednio wynika z celu statutowego; 

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie organów lub 
pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po 
cenach wyższych niż rynkowe. 
 

Art. 41.  
1. Rokiem obrachunkowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy. 
2. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność statutową. 
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.  
4. Działalność gospodarcza prowadzona jest wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenia, a dochody z niej uzyskane nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.  
5. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie (według Polskiej Klasyfikacji Działalności):  
1) Produkcja gier i zabawek (32.40.Z); 
2) Wydawanie książek (58.11.Z);  
3) Wydawanie gazet (58.13.Z);  
4) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z);  
5) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z);  
6) Reklama (73.1);  
7) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z). 
 
Art. 42.  
1. Dla ważności złożonych w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli w sprawach majątkowych (zobowiązań 

majątkowych) wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Stowarzyszenia. 
Przepisy Art. 32 stosuje się odpowiednio. 
 

2. Dla ważności złożonych w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli w zakresie zwykłego zarządu wymagany jest 
podpis Prezesa Stowarzyszenia lub upoważnionego przez niego do tego członka Stowarzyszenia. 
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Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 
 
Art. 43.   
1. Sprawy szczegółowe, nie objęte niniejszym statutem, może regulować Regulamin Stowarzyszenia uchwalony przez 

Walne Zebranie Członków w trybie przewidzianym dla uchwał. 
2. Regulamin Stowarzyszenia musi być zgodny z przepisami statutu Stowarzyszenia. 
 
Art. 44. Zmiana niniejszego statutu może nastąpić wyłącznie w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej 
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. 
 
Art. 45.  
1. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane: 

1) na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/3 
członków Stowarzyszenia przy uwzględnieniu opinii Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia; 

2) przez właściwy sąd, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o stowarzyszeniach. 

2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków powołuje liczącą trzech  członków 
Komisję Likwidacyjną, rozwiązując jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia. 

3. Zadaniem Komisji Likwidacyjnej jest skuteczne przeprowadzenie procesu likwidacji Stowarzyszenia w oparciu  
o wytyczne i w ramach kompetencji udzielonych przez Walne Zebranie Członków. Przepisy ustawy Prawo  
o stowarzyszeniach stosuje się odpowiednio. 

 
Art. 46. Statut Stowarzyszenia wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Walne Zebranie Członków. 


