
Statut Międzynarodowego Stowarzyszenia Organizatorów Spotkań MPI POLAND 
       

 
Artykuł I.  NAZWA i SIEDZIBA  

 
Paragraf 1. Nazwa Nazwa stowarzyszenia to: Międzynarodowe Stowarzyszenie Organizatorów 

Spotkań MPI POLAND, uŜywające równieŜ nazwy skróconej MPI POLAND. 
Stowarzyszenie moŜe, dla celów współpracy z zagranicą, posługiwać się tłumaczeniem 
nazwy w wybranych językach obcych.  

 
Paragraf 2. Członkostwo Stowarzyszenia   

Stowarzyszenie moŜe naleŜeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o 

podobnych celach działania. Stowarzyszenie MPI POLANDPOLANDPOLANDPOLAND ściśle współpracuje z 
międzynarodowym stowarzyszeniem Meetings Professional International (zwanym dalej MPI) i 
kieruje się  procedurami, przepisami, prawami, ustanowionym przez to stowarzyszenie. 

Stowarzyszenie MPI Poland może również używać odznak i pieczęci na zasadach 
określonych przez międzynarodowe stowarzyszenie MPI. 

 
Paragraf 3. Terytorium działania  Stowarzyszenie MPI POLAND działa na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Stowarzyszenie moŜe 
prowadzić działalność poza granicami kraju. 

 
Paragraf 4.  Siedziba Siedzibą Stowarzyszenia MPI POLAND jest miasto Warszawa. 
 
Paragraf 5. Czas trwania  Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. 
 
Paragraf 6. Osobowo ść prawna  Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 
 
Paragraf 7. Podstawy działania  Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 
kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu. 
 

Artykuł II. CELE  
 

Paragraf 1. Stowarzyszenie MPI POLAND ma za cel swojego działania promocję i integrację 
środowiska swoich członków poprzez realizowanie następujących działań: 
organizowanie spotkań, konferencji, wykładów, jak równieŜ poprzez tworzenie szans na 
wymianę doświadczeń z innymi przedstawicielami branŜy spotkań na świecie, 
dodatkowo, poprzez rozwój wiedzy i dzielenie się doświadczeniami, które pozwolą 
rozwijać się zawodowo członkom Stowarzyszenia MPI POLAND. Cele Stowarzyszenia 
są niezarobkowe. 

 
Paragraf 2.  Stowarzyszenie MPI POLAND realizuje swoje cele poprzez :  
 - pomoc w podnoszeniu wiedzy i umiejętności 
 - aktywne uczestnictwo w Ŝyciu społeczności swoich członków 
 - wspieranie realizowanych strategii promocji spotkań przez podmioty prywatne oraz 

publiczne 
 - ochronę zawodową swoich członków. 
 
 

Artykuł III. Członkostwo w Stowarzyszeniu  
 
Paragraf 1. Nabycie i utrata członkostwa Członkiem Stowarzyszenia moŜe być kaŜda osoba 

fizyczna, która działa w środowisku profesjonalnych organizatorów spotkań i wydarzeń 
biznesowych oraz: 

- jest pełnoletnia, 
- zobowiąŜe się przestrzegać cele statutowe Stowarzyszenia, 
- złoŜy pisemną deklarację członkowską, 
- uzyska akceptację Zarządu. 



Cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą 
wstępować do Stowarzyszenia MPI POLAND. 

Utrata członkostwa następuje na skutek: 
- pisemnej rezygnacji złoŜonej do Zarządu, 
- śmierci członka, 
- wykluczenia przez Zarząd podjętego w drodze uchwały w związku z nieprzestrzeganiem 

postanowień Statutu. Od uchwały Zarządu w sprawie odmowy nadania lub pozbawienia 
członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni 
od dnia podjęcia uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 

 
Paragraf 2.   Aplikacja o członkostwo .  Ubiegający się o członkostwo w MPI POLAND musi wypełnić 

aplikację członkowską i złoŜyć ją w siedzibie lub na ręce upowaŜnionego 
przedstawiciela stowarzyszenia MPI POLAND.  

 
Paragraf 3.    Prawa i obowi ązki członków . 
 
1. Członek Stowarzyszenia ma prawo: 
1) Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, 
2) Brać udział w zebraniach i wszelkich formach działalności Stowarzyszenia, 
3) Zgłaszać uwagi i wnioski co do działalności Stowarzyszenia do odpowiednich organów  
Stowarzyszenia. 
 
2. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek: 
1) Przestrzegać zasad profesjonalizmu określonych przez MPI i MPI POLAND, 
2) Brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia, w tym uczestniczyć w jak największej ilości 
zebrań i innych spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie, 
3) Przestrzegać statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia, 
4) regularnie płacić składki w sposób i wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków. 
 

Artykuł IV. Składki członkowskie  
 
Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek uiszczać na rzecz Stowarzyszenia składki członkowskie. 
Wysokość oraz sposób płacenia składki ustala Walne Zebranie Członków. 
 

Artykuł V. Walne Zebrania Członków i głosowania  
 
Paragraf 1.  NajwyŜszą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. MoŜe ono być 

zwyczajne, roczne i nadzwyczajne. Zebrania są protokołowane. 
 
Paragraf 2. Zebrania zwyczajne . Zebrania zwyczajne odbywają się w czasie i miejscu określonym 

przez Zarząd. 
 
Paragraf  3.  Zebrania roczne .  Zebrania roczne, podsumowujące ostatni rok działalności, odbywają 

się w miejscu i czasie określonym przez Zarząd i odbywają się z udziałem władz 
Stowarzyszenia. Zebrania roczne powinny odbywać się po 30 czerwca kaŜdego roku, w 
ciągu miesiąca.  

 
Paragraf 4. Zebrania nadzwyczajne . Zebrania nadzwyczajne odbywają się w miejscu i czasie 

określonym przez Zarząd i mogą być zwoływane przez Zarząd na wniosek członka 
Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 10% członków 
Stowarzyszenia i odbywają się w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku przez Zarząd. 

 
Paragraf 5.  Zawiadomienie o zebraniu . Zawiadomienia o zebraniach winny być wysłane przez 

zarząd pocztą, listem poleconym, na aktualne znane adresy członków lub pocztą 
elektroniczną za potwierdzeniem odbioru, co najmniej  na 15 dni przez datą zebrania. 
Zawiadomienie zawiera takŜe porządek zebrania. 

 
Paragraf 6.   Głosowanie na zebraniach . KaŜdy członek ma w głosowaniu jeden głos i moŜe 

głosować wyłącznie osobiście, chyba Ŝe na ustanowienie pełnomocnika wyrazi zgodę 



zarząd stowarzyszenia. Jeśli nie ma szczególnych ustaleń w statucie, uchwały zebrania 
zapadają zwykłą większością głosów.  

 
 
Paragraf 7.  Odwoływanie zebra ń. Zarząd moŜe z waŜnego powodu odwołać lub przełoŜyć zebranie. 

Jeśli zebranie roczne zostanie przełoŜone, naleŜy wyznaczyć nowy termin zebrania w 
ciągu 30 dni od pierwotnego terminu.  

Paragraf 8.  Kworum .  Kworum na zebraniu wynosi co najmniej 15% wszystkich członków.  
 
Paragraf 9. Głosowanie Głosowanie jest jawne. Na wniosek 1/4 liczby uczestników Walnego 
Zebrania Członków Stowarzyszenia moŜna zarządzić głosowanie tajne. Głosowanie tajne zarządza 
się równieŜ przy podejmowaniu uchwał w sprawach personalnych, przez co rozumie się teŜ wybory 
członków władz Stowarzyszenia. 
 
Paragraf 10. Kompetencje Walnego Zebrania Członków: Do kompetencji Walnego Zebrania 
Członków naleŜy: 
1) Określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia, 
2) Uchwalanie statutu i zmian statutu, 
3) Wybór i odwoływanie członków Zarządu Stowarzyszenia oraz Członków Komisji Rewizyjnej,  
4) Udzielanie Zarządowi absolutorium, 
5) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i Zarządu, a takŜe 
Komisji Rewizyjnej, 
6) Uchwalanie rocznego budŜetu, 
7) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 
8) Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 

9) uchwalanie wysokości oraz sposobu płacenia składki członkowskiej . 
 
 

Artykuł VI.  Zarz ąd 
 

 
Paragraf 1. Zarząd składa się z 5 osób w tym Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu. KaŜdy 

członek Stowarzyszenia MPI POLAND, poza studentami, jest uprawniony do ubiegania 
się o wybór na stanowisko członka Zarządu. Członkowie zarządu pełnią następujące 
funkcje :  
 
Prezes . Prezes przewodniczy zarządowi. Prezes pełni funkcję członka wszystkich 
komisji powoływanych przez zarząd lub stowarzyszenie, z prawem głosowania. z 
wyjątkiem komisji nominacyjnej. Na zebraniu rocznym i przy podobnych innych 
okazjach prezes przekazuje członkom bieŜące, a takŜe planowane działania 
zmierzające do rozwoju stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi. Prezes ponadto 
wykonuje zadania powierzone mu przez zarząd.  

 
Wiceprezes d/s finansów . Wiceprezes d/s finansów nadzoruje fundusze 
stowarzyszenia i księgowość. Wiceprezes ds. finansów nadzoruje takŜe spływ 
naleŜności. Opracowuje i wdraŜa właściwe procedury dotyczące gospodarki 
funduszami. Wiceprezes d/s finansów składa sprawozdania n/t kondycji finansowej 
stowarzyszenia na zebraniach zarządu i w innych okolicznościach na polecenie 
prezesa.   

 
Wiceprezes ds. członkowskich . Wiceprezes ds. członkowskich nadzoruje proces 
rekrutacji nowych członków, ich szkolenie, programy identyfikacji członków. Wiceprezes 
ds. członkowskich odpowiada za prowadzenie aktualnej listy członków, w tym takŜe 
dotyczących nowych członków w bazie danych MPI POLAND i odpowiada na 
zebraniach zarządu i przed prezesem za pozyskiwanie nowych członków i tworzenie 
planów rekrutacyjnych.  

 
Wiceprezes d/s edukacji . Wiceprezes d/s edukacji nadzoruje propozycje szkoleniowe 
stowarzyszenia, w tym takŜe planowanie programu i zgodność szkoleń stowarzyszenia 
z planem strategicznym MPI POLAND. Wiceprezes ds. edukacji nadzoruje równieŜ 



rejestrację, logistykę, zawartość szkoleń  i obsadę wykładowców. Wiceprezes ds. 
edukacji nadzoruje ponadto i dostarcza informacji członkom na temat dostępności 
innych szkoleń organizowanych przez międzynarodowe stowarzyszenie MPI. 
Wiceprezes ds. edukacji składa raport na wszystkich zebraniach zarządu  a takŜe 
prezesowi na jego polecenie. 

 
Wiceprezes d/s komunikacji . Wiceprezes d/s komunikacji nadzoruje komunikację w  
stowarzyszeniu. Nadzoruje on przekazywanie informacji na czas, aby dostarczać 
członkom efektywną i wartą opublikowania informację. Ponadto nadzoruje on 
przygotowanie  biuletynów, katalogów i portalu internetowego oraz ich zawartość, 
ścisłość i prawdziwość oraz komunikację pisemną, wewnętrzną i zewnętrzną. 
Wiceprezes d/s komunikacji takŜe zapewnia, aby cała pisemna komunikacja była 
zgodna z planem strategicznym stowarzyszenia. Wiceprezes ds. komunikacji składa  
raport na wszystkich zebraniach zarządu i prezesowi na jego wezwanie. 

 
Paragraf 2.  Wybory . Wybory do Zarządu odbywają się na zebraniu rocznym. Wybór do Zarządu 

odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Do Zarządu wybiera się 
Prezesa oraz 4 pozostałych członków zarządu. Zgłaszać kandydatów mogą wszyscy 
członkowie stowarzyszenia MPI Poland. Wybrany Zarząd na pierwszym posiedzeniu 
decyduje uchwałą o funkcjach pełnionych przez wiceprezesów, a opisanych w par. 1. 
Zarząd moŜe równieŜ decydować o zmianach funkcji pełnionych przez wiceprezesów.  

 
Paragraf 3.  Kadencja . Kadencja Zarządu trwa dwa lata, do czasu, kiedy następny Zarząd obejmie 

swoje stanowiska.  
 
Paragraf 4. Reelekcja . Członkowie zarządu mogą być wybrani ponownie na to samo stanowisko na 

jedną dodatkową kadencję, a po dwóch kolejnych kadencjach nie mogą się ubiegać o 
następną przed upływem kolejnej kadencji. 

 
Paragraf 5. Kooptacja:  W razie zmniejszenia składu Zarządu w czasie trwania kadencji, 

uzupełnienie składu moŜe nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali 
członkowie Zarządu. W tym trybie moŜna powołać nie więcej niŜ 
połowę składu organu.   

 
Paragraf 6. Uchwały  Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Członek moŜe głosować tylko osobiście.  
 
Paragraf 7. Kompetencje Zarz ądu  
1. Zarząd jest powołany do kierowania bieŜącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami 
Walnego Zebrania Członków. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niŜ raz na 3 miesiące. 
3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać za prace niezwiązane z pełnieniem funkcji w Zarządzie 
wynagrodzenie. 
4 Pracodawcą jest stowarzyszenie reprezentowane przez zarząd. 
5 Do prowadzenia działalności Stowarzyszenia Zarząd samodzielnie lub na wniosek minimum 5 
członków moŜe powoływać w miarę potrzeby Dyrektora Biura Stowarzyszenia, a takŜe Komisje 
budŜetu i finansów, edukacji, komunikacji, i inne komisje niezbędne do prowadzenia spraw 
stowarzyszenia. 
6. Do kompetencji Zarządu naleŜy: 
1) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 
2) Sporządzanie planów pracy i budŜetu, 
3) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 
4) Zawieranie umów i podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych, 
5) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 

6) podejmowanie uchwał w sprawie odmowy nadania lub pozbawienia członkostwa. 
 
 
Paragraf 8.  Reprezentacja, zaci ąganie zobowi ązań:  Do zaciągania zobowiązań, w tym 

majątkowych, a w szczególności zawierania umów, udzielania pełnomocnictw 
wymagany jest podpis prezesa lub dwóch innych członków zarządu działających 



łącznie, po uprzednim podjęciu uchwały dotyczącej zaciąganych zobowiązań przez 
zarząd zwykłą większością głosów. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez prezesa 
lub dwóch innych członków zarządu działających łącznie.  

 
Paragraf 9. Odwoływanie członków zarz ądu . KaŜdy członek Zarządu moŜe zostać odwołany 

większością 2/3 głosów Walnego Zebrania Członków.  
 
Paragraf 10. Rekompensaty . Członkowie Zarządu nie otrzymują Ŝadnych rekompensat za ich pracę 

we władzach stowarzyszenia MPI POLAND. Mogą natomiast ubiegać się o 
rekompensatę kosztów podróŜy i noclegów poniesionych w trakcie wykonywania 
działań statutowych stowarzyszenia.  

 
Artykuł VII. Komisja Rewizyjna  

 
Paragraf 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym Przewodniczącego oraz dwóch członków. 
KaŜdy członek Stowarzyszenia MPI POLAND, poza studentami, jest uprawniony do ubiegania się o 
wybór na stanowisko członka Komisji Rewizyjnej.  
 
Paragraf 2. Wybory . Wybory do Komisji Rewizyjnej odbywają się na zebraniu rocznym. Wybór 
odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.  
 
Paragraf 3.  Kadencja . Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata, do czasu, kiedy następna Komisja 

Rewizyjna obejmie swoje stanowiska.  
 
Paragraf 4. Reelekcja . Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być wybrani ponownie na to samo 

stanowisko na jedną dodatkową kadencję, a po dwóch kolejnych kadencjach nie mogą 
się ubiegać o następną przed upływem kolejnej kadencji. 

 
Paragraf 5. Kooptacja:  W razie zmniejszenia składu Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, 

uzupełnienie składu moŜe nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali 
członkowie Komisji. W tym trybie moŜna powołać nie więcej niŜ 
połowę składu organu.   

 
Paragraf 6. Uchwały  Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Członek moŜe głosować tylko 
osobiście.  
 
Paragraf 7. Kompetencje Komisji Rewizyjnej  
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. 
2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niŜ raz na 6 
miesięcy. 
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŜy: 
1) Kontrola działalności Stowarzyszenia, 
2) Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków, 
3) Składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności, 
4) Prawo Ŝądania zwołania Walnego Zebrania Członków, 
 
Paragraf 8. Odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej . KaŜdy członek Komisji Rewizyjnej moŜe 

zostać odwołany większością 2/3 głosów Walnego Zebrania Członków.  
 
Paragraf 9. Rekompensaty . Członkowie Komisji Rewizyjnej nie otrzymują Ŝadnych rekompensat za 

ich pracę we władzach stowarzyszenia MPI POLAND. Mogą natomiast ubiegać się o 
zwrot kosztów podróŜy i noclegów poniesionych w trakcie wykonywania działań 
statutowych stowarzyszenia.  

 
 
 
 
 
 



 
Artykuł VIII. Pracownicy  

 
Paragraf 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jego 
członków. Stowarzyszenie dla realizacji swoich celów statutowych moŜe zatrudniać pracowników. 
Pracownicy są zatrudniani przez Zarząd. Obowiązki i wynagrodzenia są określane przez Zarząd i są 
jawne dla członków Stowarzyszenia. Zatrudnienie oraz zwalnianie pracowników wymaga większości w 
głosowaniu Zarządu. 
 

Artykuł IX. Finanse  
 
Paragraf 1.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  
 
Paragraf 2. Rok obrachunkowy . Rok obrachunkowy trwa od 1 lipca do 30 czerwca następnego roku.  
 
Paragraf 3. Bud Ŝet. Przed następnym okresem podatkowym zarząd po rekomendacji komisji budŜetu 

i finansów przyjmuje budŜet operacyjny obejmujący całą działalność stowarzyszenia. W 
ciągu 90 dni od zakończenia roku podatkowego wiceprezes ds. finansów przygotowuje 
roczne sprawozdanie finansowe i przedkłada zarządowi MPI POLAND oraz członkom 
stowarzyszenia na Walnym Zebraniu Członków do jego zatwierdzenia. 

 
Paragraf 4. Sprawozdanie roczne  Zarząd przedstawia takŜe Walnemu Zebraniu Członków roczne 

sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia i Zarządu do jego zatwierdzenia. 
 
Paragraf 5 Audyt.   Księgowość Stowarzyszenia jest badana przez biegłego rewidenta lub przez 

komisję składającą się z co najmniej dwóch ekspertów finansowych nie związanych ze 
Stowarzyszeniem i wybranych przez Zarząd. Badanie odbywa się nie rzadziej, niŜ raz 
na rok, w ciągu 30 dni od zakończenia kaŜdego roku obrachunkowego.  

 
 

Artykuł X. Maj ątek  
 
Paragraf 1 Majątek  Na majątek Stowarzyszenia składają się m. in.: 
1) Darowizny, spadki i zapisy, 
2) Dochody z działalności gospodarczej  
3) Dotacje, subwencje, granty i środki z ofiarności publicznej. 
4) Dochody ze zbiórek, darów i imprez publicznych,  
5) Dochody z aktywów, majątku nieruchomego i ruchomego i innych praw majątkowych 
Stowarzyszenia, 
6) Odsetki i depozyty bankowe, 
7) Dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,  
8) Składki członkowskie.   
 
Paragraf 2 W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o 
przejęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złoŜenia oświadczenia 
stan czynny spadku znacznie przewyŜsza długi spadkowe.  
 
Paragraf 3 Przychody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być uŜyte na 
realizację wszystkich celów statutowych Stowarzyszenia. 
 
Paragraf 4. Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.  
 
Paragraf 5. Działalno ść gospodarcza  Stowarzyszenie moŜe prowadzić dodatkowo działalność 
gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia słuŜy realizacji celów statutowych i 
nie moŜe być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków. 

 
 
 
 



 
Artykuł XI. Zmiana statutu i Likwidacja Stowarzysze nia  

 
Paragraf 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia podejmuje 
Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 15% uprawnionych do 
głosowania. Proponowana uchwała o zmianie Statutu albo likwidacji Stowarzyszenia zostanie wysłana 
na piśmie do członków na 30  dni przed Zebraniem. 
 
Paragraf 2  Zmiany Statutu mogą być proponowane przez Zarząd z jego własnej inicjatywy lub na 

skutek wniosku co najmniej 30% członków Stowarzyszenia złoŜonego do Zarządu. 
Wszystkie proponowane zmiany,  te posiadające rekomendację zarządu, i te które jej 
nie posiadają,  zostaną przedstawione członkom przez Zarząd. 

 
Paragraf  3. Podejmując uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa jej 

przebieg oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia na rzecz instytucji o podobnych 
celach działania. 
 
 Artykuł XII. Sprawy ró Ŝne 

 
Paragraf 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy 

z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. 
 
Paragraf 2.   Działalno ść polityczna . Stowarzyszenie nie przeznaczy Ŝadnej części swych dochodów 

lub swego majątku dla sponsorowania lub wsparcia jakiegokolwiek kandydata, komitetu, 
partii, czy organizacji o charakterze politycznym.  

 
Paragraf 3.   Ubezpieczenie.  Stowarzyszenie ubezpiecza  kaŜdą osobę, która pełni funkcję Prezesa, 

członka Zarządu, pracownika lub inne funkcje w Stowarzyszeniu, od odpowiedzialności 
cywilnej w ramach prowadzonej działalności statutowej. 

 


