STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
RADIESTEZJI

Statut
Stowarzyszenia Rzeczoznawców Radiestezji
(tekst jednolity)

Statut niniejszy jest zgodny z zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym Nr
KRS 0001240092 w dniu ...........................
Zawiera zmiany uchwalone przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Rzeczoznawców Radiestezji w dniu.28.04.2012
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Preambuła
Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji kontynuuje rozpoczętą w drugiej połowie
dwudziestego wieku działalność społeczną radiestetów warszawskich, stymulującą
rozwój radiestezji i wykorzystanie jej osiągnięć dla dobra społeczeństwa.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne: nazwa, teren działalności,
siedziba, charakter prawny.
§ 1.
1. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji jest organizacją pozarządową, która działa
jako dobrowolne samorządne zrzeszenie członków w celach niezarobkowych.
2. Misją Stowarzyszenia Rzeczoznawców Radiestezji jest badanie i kształtowanie
środowiska człowieka, zwierząt i roślin metodami z zakresu radiestezji i geobiologii.
3. Kluczową wartością Stowarzyszenia Rzeczoznawców Radiestezji uważane jest
dzielenie się wiedzą i propagowanie jej wśród społeczeństwa.
§ 2.
Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji zwane dalej Stowarzyszeniem posiada
osobowość prawną i działa na podstawie niniejszego statutu i obowiązującego w Polsce
prawa.
§ 3.
Stowarzyszenie zrzesza:
1. Kwalifikowanych radiestetów,
2. Sympatyków radiestezji.
§ 4.
Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami
zgodnie z przepisami prawa miejscowego, a siedzibą Zarządu jest m. st. Warszawa.
§ 5.
Stowarzyszenie może przystępować do krajowych, zagranicznych i międzynarodowych
organizacji oraz tworzyć związki stowarzyszeń.
§ 6.
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać wykonanie zadań.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, a wszelkie dochody
uzyskane przez Stowarzyszenie z działalności gospodarczej, przeznaczone będą
wyłącznie na realizację zadań statutowych.
§ 7.
1. Godłem Stowarzyszenia jest stylizowana różdżka z literami „SRR” (skrót od nazwy
„Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji”), wpisane w koło.
2. Wzorzec godła umieszczony jest na okładce statutu.
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§ 8.
1. Stowarzyszenie ma prawo posługiwania się pieczęcią prostokątną z napisem
„Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji” w Warszawie
2. Stowarzyszenie ma prawo posługiwania się pieczęcią okrągłą z nazwą i znakiem
Stowarzyszenia.
3. Przynależność do Stowarzyszenia potwierdza zaktualizowana na bieżący rok
legitymacja.

Rozdział 2. Cele i sposoby ich realizacji
§ 9.
1. Poszerzanie wiedzy radiestezyjnej członków Stowarzyszenia.
2. Doskonalenie umiejętności radiestezyjnych.
3. Upowszechnianie wiedzy o wpływie różnych promieniowań na środowisko człowieka.
4. Prowadzenie edukacji radiestezyjnej i geobiologicznej,
5. Popularyzowanie w społecznościach zawodowych i lokalnych wiedzy o ocenie i
kształtowaniu środowiska człowieka, zwierząt i roślin metodami z zakresu radiestezji i
geobiologii,
6. Stosowanie metod naukowych w badaniach radiestezyjnych.
7. Propagowanie innowacji i postępu technicznego w działalności radiestezyjnej
i geobiologicznej,
§ 10.
Stowarzyszenie osiąga swoje cele poprzez:
1. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, seminariów, warsztatów, odczytów,
prelekcji, konsultacji, w ramach utworzonego Studium Radiestezji.
2. Sporządzanie opinii i ekspertyz w oparciu o metody radiestezyjne, geofizyczne oraz
dostępne przyrządy pomiarowe.
3. Współpracę badawczą i edukacyjną z przedstawicielami nauki oraz zawodów
medycznych, przyrodniczych i technicznych.
4. Prowadzenie badań naukowych w dziedzinie radiestezji i geobiologii.
5. Działalność na rzecz rozwoju zasobów ludzkich, upowszechniania dialogu i partnerstwa
na poziomie regionalnym i lokalnym.
6. Nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami pozarządowymi o podobnych celach działania, instytucjami naukowymi,
jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami administracji państwowej,
organizacjami zawodowymi.
7. Organizowanie i udział w zjazdach, wystawach, targach, naradach, konferencjach i
sympozjach w Polsce oraz zagranicą.
8. Redagowanie i wydawanie publikacji, a także prowadzenie strony internetowej,
9. Rozwijanie form działalności służących osiąganiu celów statutowych, reprezentowanie
członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych i samorządowych, organizacji
społecznych krajowych, zagranicznych i międzynarodowych.
§ 11.
1. Stowarzyszenie działalność finansową prowadzi zgodnie z Ustawą z dnia 15 lutego
1992 „O podatku dochodowym od osób prawnych” (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze
zmianami – art. 17 ust. 1 p. 4.)
2. Źródłami finansowania Stowarzyszenia są:
a. Składki członkowskie.
b. Dochody z własnej działalności oraz majątku Stowarzyszenia.
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c. Darowizny.
d. Spadki.
e. Dotacje.
f. Subwencje.
g. Udziały.
h. Lokaty.
3. Przedmiotem działalności Stowarzyszenia, według PKD 2007 (Polska Kwalifikacja
Działalności- 2007) jest:
a. jako działalność nieodpłatna w zakresie propagowania wiedzy radiestezyjnej
i geobiologicznej:
Rodzaj przeważającej działalności
−
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
−
72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii.
b. jako działalność odpłatna
Rodzaj przeważającej działalności:
- 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych
pozostałe działalności:
−
01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
−
01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt
gospodarskich,
−
02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem,
−
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
straganami i targowiskami.
−
72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
−
72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych,
−
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
−
86.90.D Działalność paramedyczna,
−
96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Rozdział 3. Członkowie, sposób nabywania i utraty
członkostwa, prawa i obowiązki członków
§ 12.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne i prawne.
2. W Stowarzyszeniu wyróżnia się następujące rodzaje członkostwa:
a. członek zwyczajny,
b. członek rzeczoznawca radiestezji,
c. członek honorowy,
d. członek wspierający.
§ 13.
1. Członkami zwyczajnymi mogą być:
a. osoby, których specjalność wyuczona lub działalność zawodowa wiąże się
z radiestezją,
b. inne osoby, których osiągnięcia w dziedzinie radiestezji lub działalność na rzecz
Stowarzyszenia uzasadniają przyjęcie w poczet członków.
2. Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej
deklaracji z poparciem dwóch wprowadzających członków Stowarzyszenia i wydaje mu
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stosowną legitymację.
3. Członek zwyczajny ma prawo do:
a. czynnego i biernego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. inicjatywy w zakresie organizacyjnym i badawczym,
c. uzyskiwania członkostwa rzeczoznawcy radiestezji w postępowaniu kwalifikacyjnym.
w Komisji ds. kwalifikacji.
d. odwołania się do Zarządu Stowarzyszenia od przebiegu postępowania
kwalifikacyjnego Komisji ds. kwalifikacji, a od decyzji Zarządu – do Walnego Zebrania
Członków.
4. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
a. przestrzegania postanowień Statutu,
b. aktywnej działalności i uczestnictwa w zebraniach, szkoleniach oraz w pracach
badawczych Stowarzyszenia,
c. przestrzegania zasad etycznego postępowania,
d. opłacania składki członkowskiej za bieżący rok kalendarzowy.w terminie do końca
pierwszego kwartału, lub kwartalnie przed rozpoczęciem następnego kwartału.
e. aktualizowania swoich danych teleadresowych,
f. w przypadku utraty legitymacji - pisemnego zawiadomienia o tym fakcie Zarządu w ciągu
dwóch tygodni.
5. Wstępujący członek zwyczajny opłaca wpisowe i swoją pierwszą składkę członkowską.
§ 14
1. Członkiem rzeczoznawcą radiestezji może zostać członek zwyczajny Stowarzyszenia,
który spełnia wymagania określone w regulaminie Komisji ds. Kwalifikacji i uzyskał tytuł
Rzeczoznawcy.
2. Członek rzeczoznawca ma prawa:
a. czynnego i biernego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. inicjatywy w zakresie badawczym i organizacyjnym,
c. uzyskiwania tytułu Rekomendowanego Rzeczoznawcy Radiestezji, ważnego przez
jeden rok z możliwością odnawiania tego tytułu – na podstawie regulaminu Komisji ds.
Kwalifikacji.
d. odwołania się do Zarządu Stowarzyszenia od decyzji Komisji do spraw Kwalifikacji, a od
decyzji Zarządu do Walnego Zebrania.
3. Członek rzeczoznawca jest zobowiązany do:
a. przestrzegania postanowień statutu Stowarzyszenia odnoszących się do członka
zwyczajnego, sformułowanych w § 14. pkt 4 i Komisji ds. kwalifikacji czynnego
uczestnictwa w programach badawczych i szkoleniowych z dziedziny radiestezji i
geobiologii, organizowania i dokumentowania ich realizacji oraz upowszechniania ich
wyników.

1.

2.
3.
4.
5.

§15.
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie
zasłużona dla radiestezji:
a. będąca członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia,
b. nie będąca członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia.
Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składki członkowskiej.
Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.
Członek honorowy, nie będący członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia, ma głos
doradczy na Walnym Zebraniu Członków, nie ma głosu stanowiącego.
Członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
na wniosek Sądu Koleżeńskiego.
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§ 16.
1. Członkiem wspierającym może być:
a. osoba fizyczna,
b. osoba prawna,
c. instytucja,
d. organizacja społeczna,
e. organy administracji publicznej, które popierając cele Stowarzyszenia.
2. Członka wspierającego na podstawie pisemnej deklaracji lub umowy przyjmuje
i rejestruje Zarząd.
3. Członek wspierający ma prawo do:
a. udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia na
zasadach ustalanych przez Zarząd Stowarzyszenia,
b. zgłaszania propozycji do programu działania Stowarzyszenia.
4. Członek wspierający zobowiązany jest do respektowania statutu, regulaminów i uchwał
władz Stowarzyszenia.
5. Utrata członkostwa wspierającego następuje na skutek:
a. rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
b. skreślenia na mocy uchwały Zarządu w wypadku nie wywiązywania się z zobowiązań
wymienionych w pkt.4.
§ 17.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce
Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek
członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 (dwanaście)
miesięcy, oraz z powodu rażącego naruszenia zasad statutu, nieprzestrzegania
postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
c. wykluczenia orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,
d. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
e. śmierci.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.
3. Odwołanie, o którym jest mowa w pkt-cie 2., rozpatrywane jest na najbliższym Walnym
Zebraniu Członków, a uchwała tego Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział 4. Władze Stowarzyszenia
§ 18.
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd Stowarzyszenia,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński.
5. Komisja ds. Kwalifikacji.
§ 19.
1. Członkowie wszystkich władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie.
2. Członek Stowarzyszenia może być wybrany tylko do jednej z następujących władz
Stowarzyszenia:
a. Zarządu Stowarzyszenia,
b. Komisji Rewizyjnej,
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c. Sądu Koleżeńskiego.
§ 20.
1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 (trzy) lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu
tajnym.
2. Kadencja władz rozpoczyna się z chwilą ich wyboru na Walnym Zebraniu Członków.
§ 21.
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 danego organu.
§ 22.
1. Władze Stowarzyszenia konstytuują się bezpośrednio po wyborach, nie później jednak
niż 10 (dziesięć) dni po wyborach.
2. Władze Stowarzyszenia w ciągu 10 (dziesięciu) dni po wyborach opracowują Plan
Działania i aktualizują Regulamin Pracy.

Rozdział 4.1 Walne Zebranie Członków
§ 23.
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków odbywa się co najmniej raz w roku, w ciągu 4 (czterech)
miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego.
3. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków mają:
a. członkowie zwyczajni, rzeczoznawcy oraz członkowie honorowi ze Stowarzyszenia –
z czynnym i biernym prawem wyborczym oraz prawem głosu,
b. członkowie honorowi spoza Stowarzyszenia i członkowie wspierający Stowarzyszenia z głosem doradczym.
2. Czynne i bierne prawo wyborcze mają członkowie zwyczajni i członkowie
rzeczoznawcy, którzy legitymują się aktualną opłatą składek członkowskich - nie
dotyczy to członków honorowych, którzy są statutowo z tych opłat zwolnieni.
4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia
wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed
jego zwołaniem, poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej lub drogą
elektroniczną, telefoniczną lub listownie.
§ 24.
1. Walne Zebranie Członków w pierwszym terminie jest prawomocne przy obecności
ponad połowy członków Stowarzyszenia.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków w pierwszym terminie podejmowane są zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do
głosowania.
3. Walne Zebranie Członków może odbyć się w drugim terminie, co najmniej pół godziny
po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, o ile w zawiadomieniu o
zebraniu podano również możliwość odbycia go w drugim terminie i pouczono
członków o tym, że uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują
wszystkich członków bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków w drugim terminie podejmowane są zwykła
większością głosów obecnych na Zgromadzeniu osób uprawnionych do głosowania.
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§ 25.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu
Koleżeńskiego orazorar Komisji ds. Kwalifikacji.
2. Zatwierdzanie bilansu.
3. Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4. Wybór władz Stowarzyszenia,
5. Uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz trybu ich opłacania
6. nadawanie godności Członka Honorowego – na pisemny wniosek Zarządu
Stowarzyszenia
7. Rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd, Sąd Koleżeński, Komisję Rewizyjną i
Komisję ds. kwalifikacji
8. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu majątku
Stowarzyszenia.
9. Uchwalanie programów działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia.
10. Uchwalanie regulaminów i zmian Statutu.
§ 26.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy oraz na
wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 (jednej trzeciej) członków, nie później
niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od wpłynięcia wniosku.

Rozdział 4.2 Zarząd
§ 27.
1. Zarząd składa się z 5-7 (od pięciu do siedmiu) członków wybranych przez Walne
Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.
2. Zarząd ze swego składu wybiera:
1. Prezesa Stowarzyszenia.
2. WiceprezaSekretarza,
3. Skarbnika,
4. Członków Zarządu.

§ 28.
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, według zasad określonych w
Regulaminie Zarządu.
2. Podejmowanie uchwał wymaga obecności większości składu członków Zarządu.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
§ 29.
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu
oraz uchwałami i wytycznymi Walnego Zebrania Członków,
2.Rreprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3. Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu,
4. Zarządzanie funduszami Stowarzyszenia,
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5. Nadzorowanie i inspirowanie szkoleń i prac badawczych,
6. Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych.
7. występowanie do Walnego Zebrania Członków o nadanie godności Członka
Honorowego,
8, Nadawanie statusu członka wspierającego.
9. Zatwierdzanie decyzji Komisji ds. kwalifikacji o nadaniu statusu członka rzeczoznawcy
radiestezji i tytułu Rekomendowanego Rzeczoznawcy Radiestezji,
10. Rozpatrywanie odwołań i wniosków członków Stowarzyszenia
11. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
12. Powoływanie Komisji ds. Kwalifikacji.

Rozdział 4.3 Komisja Rewizyjna
§ 30.
1. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 (trzech) osób wybranych przez Walne
Zebranie Członków.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego.
3. Komisja Rewizyjna działa zgodnie z przyjętym regulaminem.
§ 31.
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż
raz w roku.
2. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący Komisji.
3. Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej niezbędna jest obecność co najmniej 2 (dwóch)
członków Komisji.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
§ 32.
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli
całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności
finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Odpowiednie sprawozdania i wnioski Komisja Rewizyjna składa na Walnym Zebraniu
Członków.
3. Komisja Rewizyjna może wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.

Rozdział 4.4 Sąd Koleżeński
§ 33.
1. Sąd Koleżeński składa się z 4-5 (od czterech do pięciu) osób wybranych przez Walne
Zebranie Członków.
2. Sąd Koleżeński ze swego składu wybiera przewodniczącego i jego zastępcę lub
zastępców i sekretarza.
3. Sad Koleżeński działa zgodnie z przyjętym regulaminem.
§ 34.
1. Do ważności uchwał Sądu Koleżeńskiego niezbędna jest obecność co najmniej
3 (trzech) jego członków przy czym posiedzeniu przewodniczy przewodniczący lub
wiceprzewodniczący Sądu.
2. Uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów.
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§ 35.
1. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy:
a. Związane z nieprzestrzeganiem przez członków postanowień statutu, regulaminów i
uchwał Władz Stowarzyszenia,
b. Dotyczące działalności na szkodę Stowarzyszenia,
c. Powstałe między członkami w obrębie Stowarzyszenia,
d. Wynikłe z postępowania członków na zewnątrz na tle działalności Stowarzyszenia.
2. Sąd Koleżeński uprawniony jest do nakładania kar organizacyjnych:
a. Upomnienia.
b. Nagany.
c. Zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 3 (trzech) miesięcy do 2 (dwóch) lat.
d. Wykluczenia ze Stowarzyszenia.
3. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia w trybie przewidzianym przez regulamin Sądu
Koleżeńskiego.
4. Walne Zebranie Członków przy rozpatrywaniu odwołania lub skargi może:
a. Podtrzymać decyzję Sądu Koleżeńskiego.
b. Polecić sprawę do ponownego rozpatrzenia.
c. Wydać orzeczenie Walnego Zebrania Członków.
5. Walne Zebranie Członków wydaje orzeczenie w formie uchwały.

Rozdział 4.5 Komisja ds. Kwalifikacji
§ 36.
1. Komisja ds. Kwalifikacji składa się z 3-5 osób członków rzeczoznawców wybieranych
przez Zarzad.
2. Zakres działań i obowiązki Komisji ds. Kwalifikacji ustala regulamin Postępowania
Promocyjnego.

Rozdział 5. Majątek Stowarzyszenia
§ 37.
Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 38.
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
a. Składek członkowskich.
b. Dochodów z własnej działalności oraz majątku Stowarzyszenia,
c. Darowizn.
d. Spadków.
e. Sponsoringu.
f. Dotacji.
g. Subwencji.
h. Udziałów.
i. Lokat.
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2. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może korzystać
z ofiarności publicznej.
§ 39.
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi
przepisami w następującym zakresie:
a. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza.
b. Badania naukowe i prace rozwojowe.
c. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie
sklasyfikowana,
d. Pozaszkolne formy edukacji.
g. Działalność wspomagająca edukację,
f. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
g. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie
Stowarzyszenia lub w kasie u skarbnika (do pięciu tysięcy zlotych) na pokrycie kosztów
bieżącej działalności.
3. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być
przeznaczony do podziału między jego członków.
4. Gospodarka majątkiem i funduszami Stowarzyszenia prowadzona jest przez Zarząd.
5. Zarząd zobowiązany jest do składania corocznego sprawozdania z działalności
gospodarczej Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu Członków.
§ 40.
Zobowiązania majątkowe, finansowe i pełnomocnictwa podpisuje w imieniu
Stowarzyszenia nie mniej niż dwóch członków Zarządu, w tym obowiązkowo Prezes i
Skarbnik.

Rozdział 6. Zmiana Statutu
§ 41.
1. Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3
(dwóch trzecich) głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do
głosowania w pierwszym terminie.
2. Uchwała o zmianie Statutu wywiera skutki prawne od chwili jej podjęcia.

Rozdział 7. Rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 42.
1. Uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu majątku podejmuje
Walne Zebranie Członków większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, przy obecności co
najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
2. Likwidatorem jest Zarząd, chyba że uchwała Walnego Zebrania Członków stanowi
inaczej.
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