STATUT
ŁÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA INICJATYW MIEJSKICH
TOPOGRAFIE
(obowiązuje od 21.11.2016 r.)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie nosi nasi nazwę Łódzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Miejskich
„Topografie”, w dalszych postanowieniach zwane Stowarzyszeniem. Dopuszczalne
jest używanie skróconej nazwy w brzmieniu: Stowarzyszenie Topografie.
§2
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach
niezarobkowych. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Dla
realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź.
§3
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną.
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. Nr 79, poz. 885 z 2001 r. z późn. zm.)
oraz niniejszego statutu.

II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§4
Stowarzyszenie stawia przed sobą następujące cele:
1. Rozwój tożsamości lokalnej





Gromadzenie i promocja wiedzy o Łodzi i województwie łódzkim, ich historii i
kulturze w kraju i zagranicą;
Edukacja regionalna o Łodzi i województwie łódzkim, ich historii i kulturze;
Budowa pozytywnego wizerunku Łodzi w kraju i zagranicą;
Gromadzenie pamięci biograficznej łodzian;







Inicjowanie i wspomaganie działań na rzecz rozwoju Łodzi oraz województwa
łódzkiego;
Wspieranie budowy pozytywnej relacji łodzian i mieszkańców województwa
łódzkiego ze swoim miejscem zamieszkania;
Upowszechnianie nowych mediów i innowacyjnych narzędzi edukacji
regionalnej.
Aktywizacja mieszkańców Łodzi i województwa łódzkiego, wspólnot lokalnych;
Ochrona dziedzictwa kulturowego w tym zabytków,

2. Budowa kapitału społecznego





Animacja kultury i organizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych;
Działanie na rzecz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym z
wykorzystaniem działań artystycznych;
Inicjowanie i promocja lokalnych przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych,
edukacyjnych, turystycznych i sportowych;
Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, postaw i mechanizmów
partycypacyjnych.

3. Profesjonalizacja sektora kultury
•
•
•

Upowszechnianie nauki, działań naukowych i ich rezultatów;
Monitorowanie i badanie sektora kultury;
Podniesienie poziomu organizacji życia kulturalnego.
§5

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez prowadzenie projektów o charakterze ciągłym
lub czasowym, ze środków publicznych, prywatnych sponsorów oraz własnych w
szczególności:
1. Projektów naukowych w obszarze dziedzictwa kulturowego, polityki kulturalnej i
monitorowania sektora kultury takich jak:
•
•
•
•
•

badania naukowe w obszarze kultury
organizację konferencji, sympozjów
działalność wydawnicza
działania konsultacyjne i eksperckie
działania związanie z digitalizacją

2. Projektów kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych

•
•

organizację wydarzeń kulturalnych, w tym przeglądów filmowych, wystaw
i festiwali;
organizację akcji artystycznych, rozrywkowych, sportowych i społecznych
w przestrzeni miasta, w tym gier miejskich i happeningów

•
•
•
•

organizację koncertów i imprez rozrywkowych
tworzenie, promowanie oraz działalność edukacyjna w zakresie gier
realizowanie działań związanych z digitalizacją
realizacja działań związanych z edukacją zdrowotną

3. Projektów edukacyjnych, w tym:
•
•
•
•
•

działalność wydawniczą
organizację kursów, wykładów i odczytów
organizację warsztatów
realizację działań związanych z digitalizacją
realizację działań związanych z edukacją zdrowotną

4. Akcji i kampanii promocyjnych w zakresie promocji Łodzi i województwa
łódzkiego
§6
Szczegółowy sposób osiągania celów może precyzować
Stowarzyszenia opracowywana przez Zarząd Stowarzyszenia.

Strategia

Rozwoju

§7
W celu realizacji celów Stowarzyszenie podejmuje współpracę z:
•
•
•
•
•
•
•

władzami szczebla centralnego i lokalnego
ośrodkami naukowymi
uczelniami i kołami studenckimi
szkołami,
stowarzyszeniami, fundacjami i podmiotami ekonomii społecznej
innymi instytucjami w kraju i za granicą
społecznościami lokalnymi

III. CZŁONKOSTWO
§8
Stowarzyszenie posiada członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.
§9
Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna.
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 10
Członkiem zwyczajnym może się stać osoba fizyczna, która:

1. Złoży pisemną deklaracje członkowską zawierającą oświadczenie woli wstąpienia
do stowarzyszenia i akceptacji jego celów oraz zobowiązanie się do przestrzegania
statutu, regulaminów i uchwał stowarzyszenia.
2. Uzyska rekomendację jednego z dotychczasowych członków stowarzyszenia
Deklaracja kandydata na członka zostanie rozpatrzona przez Zarząd.
§ 11
Członkowie założyciele
zwyczajnymi.

Stowarzyszenia

stają

się

automatycznie

członkami

§ 12
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
1. Biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia.
2. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
3. Udziału w
członkostwa.

głosowaniach

nad

nadawaniem

zwyczajnego

i

honorowego

4. Nieodpłatnego korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności
Stowarzyszenia.
5. Prawo do korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki stowarzyszenia.
§ 13
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:
1. Aktywnego brania udziału w działaniach Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
2. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
4. Regularnego opłacanie składek członkowskich Stowarzyszenia oraz innych
obowiązujących w nim świadczeń.
§ 14
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna,
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
§ 15
Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo do:

1. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
2. Udziału w
członkostwa.

głosowaniach

nad

nadawaniem

zwyczajnego

i

honorowego

3. Nieodpłatnego korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności
Stowarzyszenia.
4. Prawo do korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki stowarzyszenia.
5. Wniesienia dobrowolnej składki członkowskiej.
§ 16
Członek wspierający Stowarzyszenia ma obowiązek:
1. Aktywnego brania udziału w działaniach Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
2. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
§ 17
Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie
uchwały Zarządu.
§ 18
Członkowie zwyczajni, którzy nie opłacą składki członkowskiej za kolejne dwa
kwartały (pół roku) mogą na mocy decyzji zarządu zostać pozbawieni praw do
biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia, uzyskując
status członka wspierającego.
§ 19
Członkowie wspierający mogą złożyć deklarację chęci uzyskania statusu członka
zwyczajnego
bez
konieczności
uzyskiwania
rekomendacji
jednego
z
dotychczasowych członków stowarzyszenia.
§ 20
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła
wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
§ 21
Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie Członków na
wniosek Zarządu lub 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 22
Członkowie wspierający i honorowi:

1. Nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.
2. Mogą brać udział z głosem doradczym w podejmowaniu decyzji dotyczących
działalności Stowarzyszenia.
3. Mogą brać udział w pracach Stowarzyszenia.
4. Mają obowiązek przestrzegania statutu i uchwał podejmowanych przez władze
Stowarzyszenia.
§ 23
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 24
Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu.
2. Wykluczenia przez Zarząd
a) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia
b) notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia
c) na pisemny, umotywowany wniosek 5 członków Stowarzyszenia.
3. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
4. Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
§ 25
Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub
pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni. Uchwała Walnego Zgromadzenia
Członków jest ostateczna.

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 26
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajnych,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 27
Ubiegać się o członkostwo we władzach stowarzyszenia mogą wszyscy członkowie
zwyczajni stowarzyszenia. Kandydat może zostać zgłoszony przez dowolnego członka
stowarzyszenia (również
przez siebie samego). Kandydowanie do władz
stowarzyszenia jest dobrowolne.
§ 28
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że
dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
§ 29
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym
Zgromadzeniu Członków biorę udział:
1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
2. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi, zaproszeni goście oraz
kandydaci na członków zwyczajnych i wspierających.
§ 30
Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 31
Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajne jest zwoływane raz na 3 lata przez Zarząd
Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich
członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
§ 32
Walne Zgromadzenie Członków Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co
najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
§ 33
Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Zwyczajnych zapadają zwykłą
większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Jest
to Tryb Zwyczajny głosowania. Głosowanie jest jawne, decyzją Walnego
Zgromadzenia podjętą zwykłą większością głosów głosowanie może zostać utajnione
w przypadkach, gdy w przedmiot decyzji mogą być uwikłane relacje osobiste. Są to
uchwały dotyczące:
1. Przyjmowania członków zwykłych i honorowych
2. Pozbawiania członkostwa w Stowarzyszeniu

3. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej
4. Przedterminowego zakończenie kadencji Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji
Rewizyjnej
§ 34
W uzasadnionych przypadkach, wyszczególnionych w Statucie, gdy Uchwały
Walnego Zgromadzenia Członków Zwyczajnych dotyczą kwestii istotnych dla
Stowarzyszenia, zapadają kwalifikowaną większością 3/5 głosów przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Tryb taki dalej nazywany
będzie Trybem Nadzwyczajnym. W Trybie Nadzwyczajnym podejmowane są
następujące decyzje:
1. Uchwała o przedterminowym zakończeniu kadencji Zarządu
2. Uchwała w sprawie zmiany Statutu
3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia
§ 35
W przypadku kiedy podczas Walnego Zgromadzenia Członków
brak jest
wystarczającej ilości członków niezbędnych do prawomocnego podejmowania
uchwał istnieje możliwość zwołania Walnego Zgromadzenia Członków w Drugim
Terminie, nie później jednak niż 1 miesiąc po pierwszym Zgromadzeniu. W takim
wypadku Uchwały mogą być podejmowane zwykłą większością głosów bez względu
na liczbę obecnych członków. Uchwały podejmowane w Trybie Nadzwyczajnym
mogą być również głosowane w Drugim Terminie, większością kwalifikowaną 3/5
głosów, bez względu na liczbę obecnych.
§ 36
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Zwyczajnych należy:
1.Określanie kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
2.Uchwalanie zmian statutu.
3.Wybór i odwołanie wszystkich władz Stowarzyszenia.
4.Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
5.Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji
Rewizyjnej.
6.Uchwalanie wysokości składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia.
7.Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego.
8.Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
lub jego władze.

9.Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
10.Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku.
§ 37
Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z
uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na
zewnątrz.
§ 38
Zarząd jest powoływany uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków, przy obecności
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Walne Zgromadzenie
wybiera skład zarządu oddając głosy na poszczególnych zgłoszonych kandydatów.
Ci z nich którzy uzyskali największą liczbę głosów zostają powołani jako Członkowie
Zarządu.
§ 39
Zarząd składa się z 3 do 6 osób, w tym przewodniczącego, dwóch
wiceprzewodniczących, sekretarza i członków zarządu. Precyzyjnego określenia
liczebności Zarządu dokonuje każdorazowo przed jego wyłonieniem Walne
Zgromadzenie w drodze głosowania w Trybie Zwyczajnym. Przewodniczącego,
wiceprzewodniczących, sekretarza i członków zarządu wybiera Zarząd spośród
swoich członków.
§ 40
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż co dwa
lata.
§ 41
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1. Realizowanie zapisów Statutu i wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia
Członków,
2. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia
3. Podejmowanie działań służących realizacji celów Stowarzyszenia
4. Zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia, przyjmowanie darowizn,
zapisów, spadków i dotacji, zawieranie umów w imieniu Stowarzyszenia; w miarę
potrzeb i możliwości finansowych Zarząd może angażować pracowników za
wynagrodzeniem,
5. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.
6. Przyjmowanie i usuwanie członków.

7. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji
innych władz Stowarzyszenia.
§ 42
Przedterminowe rozwiązanie Zarządu może nastąpić na skutek:
1. Samorozwiązania na wniosek złożony do Komisji Rewizyjnej przez większość
członków Zarządu. Komisja po przygotowaniu opinii na temat Zarządu przedstawia
ją na Walnym Zgromadzeniu Członków nadzwyczajnym. Głosowanie nad wnioskiem
odbywa się w Trybie Zwyczajnym.
2. Odwołanie na wniosek złożony do Komisji Rewizyjnej przez co najmniej 3/5 ogółu
liczby członków zwyczajnych. Komisja po przygotowaniu opinii na temat Zarządu
przedstawia ją na Walnym Zgromadzeniu Członków nadzwyczajnym. Głosowanie
nad wnioskiem odbywa się w Trybie Nadzwyczajnym. Zarząd może odwołać się od
decyzji Walnego Zgromadzenia do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni. Po tym
okresie ponawia się głosowanie. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
§ 43
Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
§ 44
Komisja Rewizyjna jest powoływana uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków,
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Walne
Zgromadzenie wybiera skład Komisji Rewizyjnej oddając głosy na poszczególnych
zgłoszonych kandydatów. Ci z nich którzy uzyskali największą liczbę głosów zostają
powołani jako Członkowie Komisji Rewizyjnej.
§ 45
Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego, zastępcy oraz
sekretarza.
§ 46
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie działalności Zarządu i przedstawianie wniosków z kontroli na
Walnym Zgromadzeniu Członków.
2.. Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków
oraz zebrania Zarządu.
3. Składanie wniosków
Zgromadzenia Członków.

o

udzielenie

absolutorium

Zarządowi

do

Walnego

4. Kontrolowanie wykonania projektów w Stowarzyszeniu, w tym kontrola
wykonania zapisów umów, kontrola terminowości rozliczeń, etc.

§ 47
Przedterminowe rozwiązanie Komisji Rewizyjnej może nastąpić na skutek:
1. Samorozwiązania na wniosek złożony do Zarządu przez większość członków
Komisji Rewizyjnej. Zarząd po przygotowaniu opinii na temat Komisji przedstawia ją
na Walnym Zgromadzeniu Członków nadzwyczajnym. Głosowanie nad wnioskiem
odbywa się w Trybie Zwyczajnym.
2. Odwołanie na wniosek złożony do Zarządu przez co najmniej 1/2 ogółu liczby
członków zwyczajnych. Zarząd po przygotowaniu opinii na temat Komisji
przedstawia ją na Walnym Zgromadzeniu Członków nadzwyczajnym. Głosowanie
nad wnioskiem odbywa się w Trybie Zwyczajnym. Komisja może odwołać się od
decyzji Walnego Zgromadzenia do Zarządu w terminie 14 dni. Po tym okresie
ponawia się głosowanie. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
§ 48
W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania
kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której
dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie
można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

V. ŚRODKI FINANSOWE STOWARZYSZENIA
§ 49
Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Darowizn, spadków, zapisów.
Dotacji i ofiarności publicznej.
Dochodów z majątku Stowarzyszenia.
Odsetek, dochodów z kapitału.
Prowadzonej działalności gospodarczej
Obowiązkowych i dobrowolnych składek członkowskich
§ 50

Stowarzyszenie prowadzi
przepisami prawa.

gospodarkę

finansową

zgodnie

z

obowiązującymi

§ 51
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
§ 52
Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia we wszystkich sprawach również
majątkowych do równowartości 10.000 PLN składać może każdy członek Zarządu

samodzielnie. W sprawach majątkowych powyżej 10.000 PLN wymagany jest podpis
dwóch członków Zarządu działających łącznie.
§ 53
Majątek Stowarzyszenia jest lokowany na rachunkach i/lub lokatach bankowych, w
obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach
stanowiących, w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe.
Stowarzyszenie może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.
§ 54
Koordynatorzy projektów realizowanych w ramach stowarzyszenia ponoszą
odpowiedzialność materialną za projekty. Przed rozpoczęciem realizacji projektu
koordynator zobowiązany jest podpisać oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności
materialnej za działania podejmowane w ramach projektu.

VI.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
§ 55

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach,
określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność
gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
§ 56
Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
1. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą
żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z).
2. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
(47.19.Z).
3. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
(56.21.Z).
4. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z).
5. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z).
6. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z).
7. Działalność związana
telewizyjnych (59.11.Z).

z

produkcją

filmów,

nagrań

wideo

i

programów

8. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi (59.12.Z).

9. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych (59.13.Z).
10. Działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z).
11. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z).
12. Działalność portali internetowych (63.12.Z).
13. Pozostała działalność
niesklasyfikowana (63.99.Z).

usługowa

w

zakresie

informacji,

gdzie

indziej

14. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z).
15. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności i zarządzania
(70.22.Z).
16. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych (72.20.Z).
17. Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z).
18. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana (74.90.Z).
19. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z).
20. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z).
21. Działalność fotograficzna (74.20.Z).
22. Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z).
23. Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z).
24. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (79.90.A).
25. Działalność w zakresie informacji turystycznej (79.90.B).
26. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z).
27. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B).
28. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z).
29. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z).
30. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z).
31. Artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z).
32. Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z).
33. Działalność archiwów (91.01.B).

34. Pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z).
35. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z).
36.
Działalność
pozostałych
niesklasyfikowana (94.99.Z).

organizacji

członkowskich,

gdzie

indziej

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 57
Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością 3/5 głosów
przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 58
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§ 59
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy
Prawa o Stowarzyszeniach.

