STATUT STOWARZYSZENIA STARTUP FOUNDERS
z dnia 31 marca 2017 roku
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Startup Founders i zwane jest w dalszej
części Stowarzyszeniem. W kontaktach z innymi podmiotami Stowarzyszenie może
używać nazwy skróconej Startup Founders.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Siedziba Stowarzyszenia mieści się we Wrocławiu.
4. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.
5. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. 2001, nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz
niniejszego statutu.
§2
1. Stowarzyszenie jest trwałą organizacją apolityczną, dobrowolną, samorządną o celach
niezarobkowych.
2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy
czym dla właściwego realizowania celów może ono prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§3
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnych
celach, jak również podejmować z nimi współpracę.
§4
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków.
Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich
członków.

CELE I ICH REALIZACJI
§5
1. Celami Stowarzyszenia są:
1.1. budowa i rozwój społeczności zainteresowanej startupami,
1.2. wymiana doświadczeń pomiędzy członkami Stowarzyszenia w zakresie tworzenia
i działalności startupów,
1.3. reprezentowanie wspólnych interesów członków Stowarzyszenia na zewnątrz,
1.4. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
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1.5. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej;
1.6. działalność na rzecz integracji startupów oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,

1.7. promocja dobrych praktyk w zakresie tworzenia, zarządzania oraz inwestowania
w startupy,
1.8. prowadzenie działalności naukowej, naukowo-technicznej i oświatowej.

§6
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1.1. organizowanie spotkań, szkoleń, konferencji, wyjazdów związanych
ze startupami,
1.2. promowanie działalności swojej i swoich członków
1.3. prowadzenie działalności mającej na celu integrację członków Stowarzyszenia
poprzez aktywność naukową, oświatową i towarzyską,
1.4. organizowanie spotkań, konferencji, sympozjów, wydawanie publikacji
promujących startupy,
1.5. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w przedsiębiorczości,
1.6. organizowanie imprez, wyjazdów i szkoleń związanych ze startup’ami,
1.7. współpracę i wymianę doświadczeń z wszelkimi osobami oraz instytucjami
o podobnych celach działania na terenie kraju i poza jego granicami,
1.8. dbanie o rozwój członków Stowarzyszenia,
1.9. członkostwo w organizacjach o celach statutowych zbieżnych z celami
Stowarzyszenia,
1.10. współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi oraz polskimi
i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym
w celach działania Stowarzyszenia.
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§7
1. Majątek Stowarzyszenia pochodzi w szczególności:
1.1. ze składek członkowskich,
1.2. z darowizn, spadków, zapisów,
1.3. z dotacji, subwencji oraz grantów,
1.4. ze zbiórek i imprez publicznych,
1.5. z nawiązek sądowych,
1.6. z praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych
instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
1.7. z odsetek i depozytów bankowych,
1.8. z ofiarności publicznej
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§8
1. Środki finansowe pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów
mogą być użyte na realizację celów statutowych Stowarzyszenia tylko
z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów. W sprawach przyjęcia
darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd
Stowarzyszenia.
2. Składka członkowska opłacana jest w wysokości i za okres ustalony przez Zarząd
w drodze uchwały.
3. Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
4. Wszelkie dochody uzyskiwane przez Stowarzyszenie przeznaczone są w całości
na działalność statutową.
§9
1. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących
i korzystać z osiągniętych dochodów na cele statutowe.
2. Stowarzyszenie nie może podejmować działań polegających na:
2.1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do członków Władz Stowarzyszenia lub pracowników oraz osób,
z którymi pracownicy 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”,
2.2. nieodpłatnym przekazywaniu albo na preferencyjnych warunkach majątku
Stowarzyszenia na rzecz członków Władz Stowarzyszenia lub pracowników
Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, w szczególności także na preferencyjnych
warunkach,
2.3. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w jakikolwiek sposób powiązanych
z członkami Władz Stowarzyszenia lub pracownikami oraz osobami im bliskimi,
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.
§ 10
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§ 11
1. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
1.1. zwyczajnych
1.2. honorowych
2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być wyłącznie osoby fizyczne.
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3. Członkiem Stowarzyszenia może zostać również cudzoziemiec nie mający stałego
miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 12
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
2. Przyjęcie do grona członków zwyczajnych Stowarzyszenia poprzedza staż
kandydacki. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do grona członków zwyczajnych składa
wniosek do Zarządu Stowarzyszenia. Od dnia przyjęcia wniosku rozpoczyna się okres
stażu kandydackiego trwający 3 miesiące. Jego przebieg określa regulamin stażu
kandydackiego doręczany w dniu złożenia wniosku, albo pocztą elektroniczną na
wskazany adres e-mail.
3. O przyjęciu lub odmowie przyjęcia danej osoby w poczet członków zwyczajnych
decyduje Zarząd Stowarzyszenia po upływie stażu kandydackiego. Uchwała Zarządu
podejmowana jest zwykłą większością głosów, wchodzi w życie, jeżeli osoba, której
dotyczy opłaci w terminie 7 dni liczonych od dnia jej podjęcia pierwszą składkę
członkowską.
4. Zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu kandydata w poczet członków zwyczajnych
Stowarzyszenia, albo o odmowie w terminie 14 dni liczonych od dnia zakończenia
stażu kandydackiego. Od uchwały odmawiającej przyjęcia kandydata w poczet
członków zwyczajnych Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania
Członków w terminie 14 dni liczonych od dnia odbioru uchwały podjętej przez
Zarząd.
5. Uchwały Walnego Zebrania Członków podjęte w przedmiocie rozpatrzenia odwołania
kandydata od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia go w poczet członków
zwyczajnych są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
§13
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, jak i osoba prawna.
2. Przyjęcie w poczet członków honorowych Stowarzyszenia następuje w drodze
uchwały podjętej zwykłą większością głosów przez Walne Zebrania Członków
Stowarzyszenia.
3. Osoba, która aspiruje do grona członków honorowych, nie może jednocześnie
pozostawać członkiem zwyczajnym. Jeżeli już posiada status członka zwyczajnego
zobowiązana jest zrzec się go przed podjęciem uchwały o jej przyjęciu w poczet
członków honorowych.
§ 14
1. Członkostwo ustaje w przypadku skreślenia z listy członków lub wykluczenia
ze Stowarzyszenia.
2. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje na skutek:
2.1. śmierci,
2.2. utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych,
2.3. pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego,
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3.

4.
5.

6.
7.
8.

2.4. złożenia przez członka Stowarzyszenia Zarządowi pisemnego oświadczenia
o wystąpieniu ze Stowarzyszenia
Zarząd powiadamia zainteresowanego członka Stowarzyszenia o skreśleniu z listy
członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały. Od uchwały
o skreśleniu służy zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków
w terminie 30 dni liczonych od dnia doręczenia uchwały.
Uchwały podjęte w związku z odwołaniem od uchwały Zarządu Stowarzyszenia są
ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w przypadku:
5.1. nieprzestrzegania przez członków Statutu, regulaminów lub uchwał władz
Stowarzyszenia,
5.2. podejmowania przez członka Stowarzyszenia działań sprzecznych z celami
Stowarzyszenia,
5.3. podejmowania przez członka działań na szkodę Stowarzyszenia,
5.4. nieopłacenia dwóch składek członkowskich,
5.5. działalności negatywnie wpływającej na wizerunek Stowarzyszenia,
w szczególności, ale nie wyłącznie, działalności niezgodnej z prawem.
Uchwałę o wykluczeniu członka Stowarzyszenia podejmuje Zarząd bezwzględną
większością głosów. Wniosek o jej podjęcie może złożyć każdy członek Zarządu, albo
grupa co najmniej 3 członków zwyczajnych.
Odpis uchwały o wykluczeniu wraz z uzasadnieniem doręcza się zainteresowanemu
w terminie 14 dni liczonych do dnia jej podjęcia. W sprawie odwołanie odpowiednie
zastosowanie znajdzie § 14 ust. 3 i 4 Statutu.
Wykluczony członek Stowarzyszenia może ubiegać się o ponowne przyjęcie go
do Stowarzyszenia po upływie 6 miesięcy od dnia kiedy uchwała o wykluczeniu stała
się ostateczna.
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
§15

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1.1. zgłaszania wniosków i postulatów do Zarządu dotyczących Stowarzyszenia oraz
domagania się odpowiedzi na nie,
1.2. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
1.3. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków,
1.4. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu lub Komisji
Rewizyjnej, w terminie 14 dni liczonych od dnia uzyskania o nich informacji, nie
później niż z upływem 1 miesiąca od dnia powzięcia uchwały,
1.5. używania logo Stowarzyszenia wyłącznie w zakresie działalności związanej
z członkostwem w Stowarzyszeniu
2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
2.1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz
Stowarzyszenia,
2.2. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
2.3. terminowego opłacania składek członkowskich,
2.4. terminowego wywiązywania się z przyjętych na siebie zobowiązań względem
Stowarzyszenia,
2.5. dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
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2.6. sygnalizowania władzom Stowarzyszenia przypadków naruszania Statutu,
regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. W przypadku zalegania przez członka zwyczajnego z opłatą jednej składki
członkowskiej, członek zwyczajny może zostać zawieszony w przysługujących mu
prawach o których mowa w Statucie. W przypadku zalegania z opłatą dwóch składek
członkowskich członek zwyczajny może zostać skreślony z listy członków
Stowarzyszenia. Członek zwyczajny, który został zawieszony nie może wykonywać
przysługujących mu praw określonych
w Statucie przez cały okres
zawieszenia.
4. Z chwilą uregulowania zaległości w składkach członkowskich zawieszenie w prawach
członka zwyczajnego Stowarzyszenia ustaje.
§ 16
1. Członkowie honorowi mają prawo:
1.1. korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
1.2. zgłaszania opinii i wniosków do władz Stowarzyszenia,
1.3. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków jako obserwatorzy,
1.4. otrzymywania informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia
2. Członkowie honorowi zobowiązani są do:
2.1. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
2.2. propagowania celów Stowarzyszenia,
2.3. dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
§17
Walne Zebranie Członków określi w drodze uchwały wysokość składek członkowskich,
zasady i terminy ich wpłacania. Składki wpłacone nie podlegają zwrotowi.

WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 18
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1.1. Walne Zebranie Członków,
1.2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem.
1.3. Komisja Rewizyjna
§ 19
1. Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 1 rok a ich wybór odbywa się
w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów spośród członków
Stowarzyszenia.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności,
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi
inaczej.
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3. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania
kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują
pozostali członkowie danego organu. W tym trybie można powołać nie więcej niż
połowę składu danego organu.
4. Członkowie władz Stowarzyszenia mogą ubiegać się o pełnienie swych funkcji
w kolejnych kadencjach.
5. Nie można łączyć funkcji w Zarządzie z pełnieniem funkcji w Komisji Rewizyjnej.
6. Wybór do Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się na Walnym Zebraniu Członków
w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§ 20
1. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia minimum raz
na rok (Zwyczajne Walne Zebranie Członków) w terminie 1 miesiąca od zakończenia
roku obrotowego, albo częściej (Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków). Termin,
miejsce i porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co
najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. W przypadku braku quorum
Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd wyznacza drugi termin zebrania,
nie wcześniej niż po upływie 14 dni od pierwszego terminu zebrania.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością
głosów w głosowaniu jawnym. Na żądanie każdego członka Stowarzyszenia
głosowanie może być tajne, chyba że Statut stanowi inaczej.
§ 21
1. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu
obrad, przy czym:
1.1. Obrady otwiera Prezes, po czym następuje wybór przewodniczącego obrad
i uchwalenie regulaminu obrad.
2. Członkowie nieobecni na Walnym Zebraniu Członków, a prawidłowo powiadomieni
o jego miejscu i terminie mogą głosować drogą elektroniczną. Zasady głosowania
drogą elektroniczną szczegółowo określać będzie regulamin głosowania drogą
elektroniczną.
2.1. Zmiany Statutu i odwołanie całego Zarządu, bądź jego członków wymaga
większości 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych
do głosowania.
§ 22
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1.1. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
1.2. uchwalanie ogólnych kierunków działalności Stowarzyszenia i programu działania
na okres najbliższej kadencji,
1.3. uchwalanie Statutu i jego zmian,
1.4. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
lub jego władze,
1.5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
1.6. podejmowanie uchwał o likwidacji Stowarzyszenia i o przeznaczeniu majątku
pozostałego po rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o połączeniu Stowarzyszenia
z fundacją albo innym stowarzyszeniem,
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1.7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia, oraz
sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
1.8. podejmowanie uchwał w przedmiocie corocznego udzielenia lub odmowy udzielania
absolutorium członkom Zarządu,
1.9. podejmowanie uchwał w każdej innej sprawie zgłoszonej Walnemu Zebraniu
Stowarzyszenia, a nie zastrzeżonej do kompetencji innego organu Stowarzyszenia.
ZARZĄD
1.
2.
3.
4.

§ 23
Zarząd składa się z 3 lub 5 członków.
W skład Zarządu wchodzi Prezes i Wiceprezesi.
Jeśli powołanie nowego członka Zarządu następuje w trakcie trwania kadencji
Zarządu, pełni on swoją funkcję przez okres do końca kadencji Zarządu.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy
miesiące.
§ 24

1. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
2.1. uchwalanie rocznych planów działania Stowarzyszenia oraz planów finansowych,
2.2. uchwalanie regulaminów,
2.3. sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,
2.4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia pracowników
Stowarzyszenia
2.5. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
2.6. występowanie z wnioskiem w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków,
zmian statutu Stowarzyszenia, połączenia z fundacją albo innym stowarzyszeniem
oraz likwidacji Stowarzyszenia,
2.7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń
na rzecz Stowarzyszenia,
2.8. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
2.9. sporządzanie planów pracy i budżetu,
2.10. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia,
2.11. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
2.12. przyjmowanie i skreślanie członków,
2.13. przyznawanie nagród i wyróżnień,
2.14. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
2.15. sporządzanie sprawozdań rocznych finansowych
3. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes. O jego miejscu i terminie muszą być
poinformowani wszyscy członkowie Zarządu w terminie co najmniej 7 dni przed
posiedzeniem.
4. Zarząd może podejmować uchwały drogą elektroniczną (e-mail) zgodnie
z postanowieniami regulaminu dotyczącego głosowania drogą elektroniczną.
§ 25
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Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych,
uprawnionych jest każdy członek Zarządu samodzielnie. Jeżeli zobowiązanie mające powstać
po złożeniu oświadczenia woli będzie przekraczać kwotę 50.000 zł wymagana jest zgoda
Komisji Rewizyjnej.
§ 26
1. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
1.1. śmierci,
1.2. przyjęcia pisemnej rezygnacji,
1.3. podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków o usunięciu danego Członka
z Zarządu.
§ 27
1. Zarząd do realizacji zadań może okresowo lub na stałe powołać pełnomocników,
działających w jego imieniu i na rzecz Stowarzyszenia oraz w zakresie ustalonym
w udzielonym pełnomocnictwie.
2. W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie, Zarząd dokoptuje nowego członka
spośród kandydatów, którzy w ostatnich wyborach do Zarządu otrzymali kolejno
największą liczbę głosów, lub zostanie wybrany nowy członek Zarządu spośród
członków Stowarzyszenia.
§ 28
1. Członkowie Zarządu nie mogą:
1.1. z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie żądać zwrotu poniesionych wydatków,
jeżeli nie były uzasadnione,
1.2. otrzymywać wynagrodzenia w wysokości wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego za rok poprzedni,
KOMISJA REWIZYJNA
1.
2.
3.

4.
5.
6.

§ 29
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej i składa się z 3 lub 5
członków, w tym: przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej.
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy nadzór nad działalnością Stowarzyszenia,
w szczególności rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań przedstawionych przez
władze Stowarzyszenia. Sprawozdania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym
muszą być składane na każde żądanie Komisji Rewizyjnej. Jeżeli Komisja Rewizyjna
żąda sprawozdania, określa jego zakres.
Zarząd przedstawia Komisji Rewizyjnej sprawozdania roczne ze swojej działalności
za rok ubiegły do 31 marca roku następnego.
Komisja Rewizyjna zajmuje się bieżącym kontrolowaniem zgodności działalności
Stowarzyszenia z przepisami prawa, Statutem oraz uchwałami Walnego Zebrania
Członków i Zarządu,
Komisja Rewizyjna dokonuje co najmniej jeden raz w roku kontroli całokształtu
działalności Stowarzyszenia Składa sprawozdanie na Walnym Zebrania Członków
wraz z oceną działalności oraz wnioskami dotyczącymi absolutorium dla Zarządu.
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7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać wynagrodzenia, mogą zaś
otrzymywać zwrot poniesionych i udokumentowanych wydatków związanych
z
pełnioną
funkcją.
GŁOSOWANIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§ 30
1. Ilekroć w Statucie mowa jest o uchwałach władz Stowarzyszenia, należy przez to
rozumieć również komunikowanie się członków tych władz za pomocą narzędzia
do głosowania on-line, przyjętego uchwałą Zarządu i umożliwiającego także
głosowanie tajne. Wyłączona jest możliwość podejmowania uchwał drogą
elektroniczną, które dotyczą:
1.1. zmiany Statutu,
1.2. zmiany sposobu głosowania drogą elektroniczną,
1.3. likwidacji Stowarzyszenia.
2. Uchwały o których mowa w § 30 ust. 1 Statutu mogą być podejmowane jedynie
w sprawach niecierpiących zwłoki. W przypadku głosowania przy wykorzystaniu
narzędzia do głosowania on-line protokół powinien zawierać:
2.1. datę odbytego zebrania oraz skrócony opis technologiczny użytej
metody komunikacji;
2.2. listę elektronicznych, teleinformatycznych lub cyfrowych identyfikatorów
poszczególnych uczestników zebrania, odpowiednich dla wybranej technologii
używanych w czasie zebrania;
2.3. zapis lub pisemny skrót cyfrowego zapisu telekonferencji, rozmowy telefonicznej
albo korespondencji mailowej,
2.4. listę podjętych uchwał wraz z liczbami głosów oddanych za oraz przeciw uchwale
DELEGACI
§ 31
1. W przypadku gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 50 osób, na Walnych
Zebraniach Członków będą oni reprezentowani przez delegatów.
2. Delegaci są wybierani w proporcji 1 delegat na 5 członków Stowarzyszenia.
3. Delegaci zachowują swój mandat na czas trwania kadencji władz Stowarzyszenia.
Ci sami delegaci reprezentują członków Stowarzyszenia na Zwyczajnych
i Nadzwyczajnych Walnych Zebraniach.
4. Delegatów wybierają członkowie Stowarzyszenia w drodze głosowania
5. Mandat delegata wygasa z dniem dokonania wyboru nowych delegatów. Utrata
mandatu przed upływem kadencji następuje w razie złożenia rezygnacji z mandatu na
piśmie, odwołania przez organ dokonujący wyboru lub ustania członkostwa
w Stowarzyszeniu.
6. Na miejsce delegata, który utracił mandat Walne Zebranie Członków dokonuje
wyboru innego delegata na okres do końca kadencji.
§ 32
1. Delegat przestaje pełnić swoją funkcję po:
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1.1. odbyciu się 2 Walnych Zebrań Członków, chyba że nie zostanie wybrany na jego
miejsce nowy delegat spośród członków, których reprezentował,
1.2. przyjęciu jego pisemnej rezygnacji,
1.3. w przypadku śmierci.
POŁĄCZENIE Z INNYM STOWARZYSZENIEM
§ 33
1. Stowarzyszenie może połączyć się z innym stowarzyszeniem dla efektywnego
realizowania swoich celów.
2. Połączenie z innym stowarzyszeniem nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku
mogłyby ulec istotnej zmianie cele Stowarzyszenia.
3. Uchwałę o połączeniu Stowarzyszenia z innym stowarzyszeniem podejmuje Walne Zebranie
Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania.

LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA
§ 34
1. Uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji, likwidatora oraz cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek
Stowarzyszenia.
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