STATUT
STOWARZYSZENIA PRODUCT DEVELOPMENT AND MANAGEMENT ASSOCIATION
CENTRAL EUROPE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Product Development and Management
Association Central Europe (dalej „Stowarzyszenie”) działa na podstawie ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210), niniejszego
statutu oraz regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy w języku angielskim Product Development and
Management Association Central Europe oraz nazwy skróconej PDMA Central Europe.
§2
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie zawiązane jest na czas nieograniczony.

§3
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice.
2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie może prowadzić swoją działalność poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej.
§4
1. Stowarzyszenie może założyć lub przystąpić do związku stowarzyszeń lub innych
organizacji, polskich lub zagranicznych.
2. Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych na warunkach
określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów
międzynarodowych, których Rzeczpospolita jest stroną.
§5
Stowarzyszenie może używać pieczęci i wyróżniającego je symbolu graficznego.

II.CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§6
1. Celami Stowarzyszenia są:
a) promowanie profesjonalizmu w projektowaniu i zarządzaniu produktami i
usługami w biznesie, organizacjach i ośrodkach akademickich;
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b) tworzenie społeczności osób zajmujących się profesjonalnie zarządzaniem
produktami;
c) wspieranie szkoleń i podnoszenia kwalifikacji w zakresie projektowania i
zarządzania produktami, w tym między innymi zarządzaniem cyklem życia
produktu (PLM), strategiami innowacji, zarządzaniem portfelem produktów,
procesami, narzędziami, miarami, badaniami w obszarze zarządzania produktami;
procesami sterowania zarządzania i projektowania nowych produktów i innowacji
(w tym STAGE-GATE) , Open Innovation Model, metodologiami kreatywnego
odkrywania i projektowania jakości produktów (w tym Design Thinking, TRIZ, GTI,
myślenie lateralne, QFD, model Kano)
d) wspieranie przyjmowania i rozpowszechniania w Polsce najlepszych praktyk
zarządzania produktami, oraz pobudzanie świadomości społeczeństwa w tej
dziedzinie; rozwój kultury innowacyjności
e) promocja zawodu kierownika produktu, kierownika rozwoju produktu oraz
kierownika innowacji w Europie Środkowej (Polska, Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa,
Estonia);
f) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości;
g) wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej;
h) wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność (w tym działalność odpłatną
lub nieodpłatną) głównie w zakresie:
a) organizowania spotkań, szkoleń, wykładów, seminariów, prelekcji, wystaw,
warsztatów, koncertów oraz innych imprez,
b) utworzenia ośrodka informacji związanej z zarządzaniem produktami,
c) prowadzenia działalności wydawniczej i szkoleniowej,
d) współpracy z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
e) realizacji komercyjnych projektów doradczych,
f) opiniowania projektów w obszarze zarządzania, zarówno w Polsce jak i za granicą.
§7
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad
określonych w odrębnych przepisach, której przedmiotem jest:
a) wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
b) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
c) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
d) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania (PKD 70.22.Z);
e) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73);
f) działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z);
g) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
h) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
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i) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
j) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD
85.51.Z);
k) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD
85.59.B);
l) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z).
2. Decyzję w sprawie rozpoczęcia albo zaprzestania prowadzenia działalności
gospodarczej przez Stowarzyszenie podejmuje Zarząd w formie uchwały.
3. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych
i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

§8
1. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym
swoich członków.
3. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności
wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Organem kompetentnym do ustalenia
warunków wynagradzania Członków Zarządu, w szczególności podstawy i kwoty
wynagrodzenia oraz zasad jego wypłaty jest Komisja Rewizyjna, która podejmuje
decyzje w tym przedmiocie w formie uchwały.

III. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA I FINANSE

§9
Majątek Stowarzyszenia stanowią składniki majątkowe nabyte w trakcie trwania
Stowarzyszenia.
§ 10
Majątek Stowarzyszenia powstaje w szczególności z:
a) wpływów ze składek członkowskich;
b) darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji;
c) dochodów ze zbiórek, aukcji, ofiarności publicznej;
d) dochodów z majątku Stowarzyszenia;
e) dochodów z działalności statutowej Stowarzyszenia;
f) działalności gospodarczej, o ile podjęto decyzję o jej prowadzeniu przez
Stowarzyszenie.
§11
Rok obrotowy Stowarzyszenia pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Strona 3 z 10

IV. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§ 12
1. Wyróżnia się następujące rodzaje członkostwa w Stowarzyszeniu:
a) członkostwo zwyczajne;
b) członkostwo akademickie;
c) członkostwo studenckie;
d) członkostwo biznesowe;
e) członkostwo honorowe.
2. Osoba zainteresowana członkostwem w Stowarzyszeniu składa deklarację
członkowską, wybierając w szczególności rodzaj członkostwa. Decyzję o przyjęciu w
poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. Zarząd posiada prawo do
odrzucenia kandydatury osoby zainteresowanej mimo spełnienia wszystkich
wymogów członkostwa, bez podawania przyczyny. Osoba zainteresowana jest
informowana o przyjęciu, bądź nie przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia,
pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w deklaracji członkowskiej.
Warunkiem przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia jest wpłacenie składki
członkowskiej przez osobę zainteresowaną, w terminie 7 dni od otrzymania informacji
o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.
3. Postanowienia ust. 2 nie dotyczą członkostwa honorowego.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

§13
Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia (dalej „Członek Zwyczajny”), może zostać
osoba fizyczna, niezależnie od posiadanego obywatelstwa i miejsca zamieszkania,
która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie została
pozbawiona praw publicznych oraz jest zainteresowana wspieraniem celów
Stowarzyszenia.
Założyciel Stowarzyszenia jest Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia.
Członkiem akademickim, może zostać osoba fizyczna, niezależnie od posiadanego
obywatelstwa i miejsca zamieszkania, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność
do czynności prawnych i nie została pozbawiona praw publicznych, która prowadzi
działalność naukową na uczelni wyższej oraz jest zainteresowana wspieraniem celów
Stowarzyszenia (dalej „Członek Akademicki”).
Członkiem studenckim, może zostać osoba fizyczna, niezależnie od posiadanego
obywatelstwa i miejsca zamieszkania, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność
do czynności prawnych i nie została pozbawiona praw publicznych, która jest
studentem uczelni wyższej oraz jest zainteresowana wspieraniem celów
Stowarzyszenia (dalej „Członek Studencki”).
Członkiem biznesowym Stowarzyszenie może zostać osoba prawna krajowa lub
zagraniczna, niezależnie od miejsca siedziby, która jest zainteresowana wspieraniem
działalności Stowarzyszenia (dalej „Członek Biznesowy”).
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna niezależnie od
posiadanego obywatelstwa i miejsca zamieszkania, bądź osoba prawna krajowa lub
zagraniczna, niezależnie od miejsca siedziby, ciesząca się szczególnym prestiżem,
wybitnie zasłużona dla Stowarzyszenia, której w drodze uchwały Walnego Zebrania
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Członków, podjętej na wniosek Zarządu
honorowego(dalej „Członek Honorowy”).

nadany

zostanie

tytuł

członka

§ 14
1. Członkowi Zwyczajnemu, Członkowi Akademickiemu, Członkowi Studenckiemu,
przysługuje:
a) prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków;
b) czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do władz Stowarzyszenia zgodnie z
zasadami określonymi odrębną uchwałą Walnego Zebrania Członków;
c) prawo korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia, w tym prawo do
udziału w zebraniach, wykładach, konferencjach oraz innych wydarzeniach
organizowanych przez Stowarzyszenie, szczegółowo określone w uchwale Zarządu
Stowarzyszenia.
2. Członkowi Biznesowemu i Członkowi Honorowemu przysługuje:
a) prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym, bez
czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
b) prawo korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia, w tym prawo do
udziału w zebraniach, wykładach, konferencjach oraz innych wydarzeniach
organizowanych przez Stowarzyszenie, szczegółowo określone w uchwale Zarządu
Stowarzyszenia.
§ 15
1. Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do:
a) czynnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia;
b) terminowego opłacania składek członkowskich;
c) powstrzymywania się od działań na szkodę Stowarzyszenia;
d) przestrzegania postanowień niniejszego statutu, uchwał władz stowarzyszenia i
przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
2. Wysokość składek członkowskich określa na wniosek Zarządu Walne Zebranie
Członków, w drodze uchwały.
3. Członek Honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§16
1. Członkostwo w Stowarzyszenia ustaje w przypadku:
a) braku terminowego opłacenia składki członkowskiej, bez odrębnego wezwania,
gdy okres opóźnienia w zapłacie składki członkowskiej przekroczył 30 dni od
terminu jej zapłaty;
b) rezygnacji z członkostwa;
c) śmierci lub utraty osobowości prawnej;
d) pozbawienia praw publicznych;
e) likwidacji Stowarzyszenia.
2. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje również w przypadku wykluczenia ze
Stowarzyszenia uchwałą Zarządu, podjętą większością 3/4 głosów w obecności co
najmniej 1/2 członków Zarządu, z powodu:
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a) naruszania postanowień niniejszego statutu;
b) nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
c) działania na szkodę Stowarzyszenia;
3. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje wykluczonemu
członkowi prawo wniesienia odwołania do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od
dnia doręczenia uchwały. Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie odwołania jest
ostateczna.
V. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 17
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna.
2. W Stowarzyszeniu mogą zostać utworzone inne organy o charakterze pomocniczym,
doradczym lub konsultacyjnym, w szczególności rady eksperckie lub zespoły
zadaniowe, o których powołaniu decyduje Zarząd w formie uchwały, określając przy
tym w szczególności ich nazwę, skład, zakres działania, budżet i kompetencje.
§ 18
Jeżeli niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Przez zwykłą większość głosów należy
rozumieć więcej głosów „za” niż „przeciw”.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
1.
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

§ 19
Najwyższym organem stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania Członków należą:
uchwalanie kierunków i strategii działalności Stowarzyszenia;
uchwalanie zmian niniejszego statutu;
powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, wraz ze
wskazaniem ich funkcji, z zastrzeżeniem §26 ust. 2 i §30 ust. 2 niniejszego statutu ;
zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, w tym sprawozdań finansowych;
ocena pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej i podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia
absolutorium ich członkom z wykonywanych obowiązków;
podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do organizacji
międzynarodowej, związku stowarzyszeń lub innych organizacji;
podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
podejmowanie uchwał o wysokości składek;
podejmowanie uchwał o nadaniu członkostwa honorowego;
pozostałe sprawy niezastrzeżone w niniejszym statucie lub w przepisach powszechnie
obowiązującego prawa dla innych organów Stowarzyszenia.
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1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

§ 20
Walne Zebranie Członków może działać jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek:
a) Komisji Rewizyjnej, przyjęty w formie uchwały Komisji Rewizyjnej, albo
b) co najmniej dwóch trzecich Członków Zwyczajnych, Członków Akademickich lub
Członków Studenckich Stowarzyszenia.
Co najmniej na dwa tygodnie przed wyznaczoną datą Walnego Zebrania Członków,
Prezes Zarządu zawiadamia pisemnie lub pocztą elektroniczną członków
Stowarzyszenia, o terminie, miejscu odbycia i porządku obrad Walnego Zebrania
Członków. Walne Zebrania Członków odbywają się w dowolnym miejscu na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
Walne Zebranie Członków może odbyć się bez formalnego zwołania i podejmować
wiążące uchwały jeżeli obecni są na nim wszyscy Członkowie Zwyczajni i nikt z nich nie
zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zebrania Członków lub wniesienia
poszczególnych spraw do porządku obrad.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się raz w roku kalendarzowym, nie
później niż do końca czerwca danego roku kalendarzowego.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków w szczególności podejmuje uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdań
finansowych oraz udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków przez
członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie, a
przedmiotem jego obrad mogą być jedynie sprawy wskazane w zwołaniu Walnego
Zebrania Członków lub we wniosku o zwołanie.

§ 21
1. W głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków każdemu Członkowi Zwyczajnemu
Członkowi Akademickiemu i Członkowi Studenckiemu przysługuje jeden głos.
2. Nie dopuszcza się możliwości wykonywania prawa głosu podczas Walnego Zebrania
Członków przez pełnomocnika.
3. Protokół z Walnego Zebrania Członków jest sporządzany i podpisywany przez
przewodniczącego i protokolanta. Podpisane protokoły są przechowywane w rejestrze
protokołów w siedzibie Stowarzyszenia.

ZARZĄD
§ 22
1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
2. W skład Zarządu wchodzi od czterech do ośmiu członków, w tym Prezes Zarządu,
Wiceprezes Zarządu, Sekretarz, Skarbnik, wybieranych przez Walne Zebranie Członków
w głosowaniu tajnym na okres trzech lat wspólnej kadencji.
3. Kadencja członków Zarządu wygasa z dniem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
odbytego po upływie ostatniego pełnego roku kalendarzowego kadencji członków
Zarządu.
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4. W skład Zarządu nie może wchodzić osoba pełniąca funkcję członka Komisji Rewizyjnej
lub osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. W skład Zarządu nie mogą wchodzić więcej niż dwie osoby zatrudnione przez ten sam
podmiot.
6. Członkiem Zarządu może zostać wyłącznie Członek Zwyczajny, Członek Akademicki, lub
Członek Studencki Stowarzyszenia.
§ 23
Do zadań Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, w tym w
szczególności:
a) reprezentacja Stowarzyszenia wobec osób trzecich;
b) wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków;
c) przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz
sprawozdań finansowych;
d) prowadzenia rzetelnej dokumentacji strategicznej, operacyjnej i finansowej
Stowarzyszenia oraz udostępniania jej na wniosek Komisji Rewizyjnej;
e) występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania Członków o podjęcie uchwały w
sprawie proponowanych wysokości składek członkowskich;
f) zatrudnianie pracowników;
g) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
h) ustanawianie pełnomocników;
i) występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania Stowarzyszenia o podjęcie uchwały
o nadaniu członkostwa honorowego;
j) inne sprawy przewidziane do kompetencji Zarządu w niniejszym statucie, uchwałach
Walnego Zebrania Członków lub w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

§ 24
1. Stowarzyszenie reprezentuje we wszelkich sprawach, zarówno majątkowych jak i
niemajątkowych Prezes Zarządu jednoosobowo lub łącznie dwóch członków Zarządu.
2. Pełnomocnik Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie w granicach udzielonego mu
pełnomocnictwa.
3. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość, w szczególności wideokonferencji. Uchwały Zarządu
zapadają na posiedzeniach Zarządu, jak również mogą być podejmowane w trybie
pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość, w szczególności wideokonferencji, poczty
elektronicznej lub faksu.
4. Zarząd może uchwalić regulamin pracy Zarządu.
§ 25
1. Do zadań Prezesa Zarządu należy w szczególności zwoływanie posiedzeń Zarządu oraz
przewodniczenie obradom Zarządu.
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2. Jeżeli głosowanie nad uchwałą Zarządu nie dało wyniku rozstrzygającego, decydujący
głos przysługuje Prezesowi Zarządu.
§ 26
1. Mandat członka Zarządu wygasa w wyniku upływu kadencji, odwołania uchwałą
Walnego Zebrania Członków, rezygnacji, utraty członkostwa w Stowarzyszeniu z
jakiegokolwiek powodu lub śmierci.
2. W przypadku rezygnacji lub odwołania Prezesa Zarządu, lub wygaśnięcia jego
mandatu, Zarząd powołuje na tę funkcję inną osobę ze swojego grona w drodze
głosowania nad kandydatami kolejno proponowanymi przez pozostałych członków
Zarządu.
3. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu poniżej czterech z jakichkolwiek
przyczyn, Zarząd funkcjonuje w zmniejszonym składzie, do czasu wyboru nowego
członka Zarządu przez Walne Zebranie Członków, który winien nastąpić niezwłocznie,
nie później jednak niż na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków,
odbywającym się po zmniejszeniu liczby członków Zarządu poniżej czterech.
KOMISJA REWIZYJNA
§ 27
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od dwóch do pięciu członków, w tym
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, wybieranych przez Walne Zebranie Członków, w
głosowaniu tajnym, na okres trzech lat wspólnej kadencji.
3. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej wygasa z dniem Zwyczajnego Walnego Zebrania
Członków, odbytego po upływie ostatniego pełnego roku kalendarzowego kadencji
członków Komisji Rewizyjnej.
4. W skład Komisji Rewizyjnej nie może wchodzić osoba pełniąca funkcję członka Zarządu,
lub osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Członkiem Komisji Rewizyjnej może zostać wyłącznie Członek Zwyczajny, Członek
Akademicki, lub Członek Studencki Stowarzyszenia.
6. Członkom Komisji Rewizyjnej z tytułu pełnionej funkcji nie przysługuje wynagrodzenie.
7. Komisja Rewizyjna może uchwalić regulamin pracy Komisji Rewizyjnej.

1.
2.
a)
b)
c)

§ 28
Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia.
Do kompetencji Komisji należą:
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, o których mowa w niniejszym statucie lub
uchwałach Walnego Zebrania Członków;
opiniowane działalności Stowarzyszenia i jego organów;
inne sprawy przewidziane do kompetencji Komisji Rewizyjnej w niniejszym statucie
uchwałach Walnego Zebrania Członków lub w przepisach powszechnie
obowiązującego prawa.
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§ 29
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek Komisji Rewizyjnej ma
prawo:
a) uczestnictwa, bez prawa głosu, we wszystkich posiedzeniach wszelkich organów
Stowarzyszenia;
b) wglądu we wszelkie dokumenty Stowarzyszenia, w tym dokumenty finansowe.
§ 30
1. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa w wyniku upływu kadencji, odwołania
uchwałą Walnego Zebrania Członków, rezygnacji, utraty członkostwa w
Stowarzyszeniu z jakiegokolwiek powodu lub śmierci.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, jego funkcję
przejmuje Członek Komisji najstarszy wiekiem.

VI. ZMIANY STATUTU
§ 31
Zmiana niniejszego statutu następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej
większością dwóch trzecich głosów.

VII. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA
§ 32
1. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia może zostać podjęta przez Walne Zebranie
Członków większością trzech czwartych głosów. W przypadku podjęcia uchwały o
rozwiązaniu Stowarzyszenia przeprowadzona zostanie jego likwidacja.
2. Likwidację Stowarzyszenia przeprowadzi Zarząd lub wskazane przez niego osoby.
3. Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia przekazany zostanie na cel określony
w uchwale Walnego Zebrania Członków.
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