STATUT STOWARZYSZENIA

„POLSKA FEDERACJA ZIEMNIAKA”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1.Stowarzyszenie nosi nazwę ,,POLSKA FEDERACJA ZIEMNIAKA”, w dalszych postanowieniach
statutu zwana Stowarzyszeniem.
2.Stowarzyszenie może używać tłumaczenia nazwy: ,,POLISH POTATO FEDERATION”
§2
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych,
złożonym z osób fizycznych i prawnych, zawiązanym w celu integracji polskiej branży
ziemniaczanej oraz jej reprezentacji i promocji w kraju i za granicą. Polska Federacja Ziemniaka
ma za zadanie propagować wzrost jakości i efektywności krajowej produkcji ziemniaka,
konkurencyjności polskiego ziemniaka oraz przyczyniania się do podnoszenia poziomu
cywilizacyjnego Polski i jej regionów, a także wspierania osób i organizacji podejmujących takie
działania. Stowarzyszenie jest organizacją, która ma zapewnić polskiemu ziemniakowi pozycję
lidera na rynku rolnym i towarowym poprzez dbałość o jakość produkcji i satysfakcję konsumentów.
Zaangażowanie członków w działalność stowarzyszenia przy jednoczesnym poszanowaniu
wartości, odpowiedzialności za podejmowane działania i efektywne współdziałanie wewnątrz i na
zewnątrz organizacji jest fundamentem, na którym stowarzyszenie opiera swoją działalność. W
swoim działaniu stowarzyszenie kieruje się dążeniem do doskonałości w osiąganiu wyznaczonych
celów i stwarzania szans i możliwości rozwoju organizacji, jej członków jak również wszystkich
podmiotów związanych z polską branżą ziemniaczaną. Podstawowe wartości przyświecające
organizacji to: szacunek, współdziałanie, odpowiedzialność.
§3
1.

2.

Siedzibą stowarzyszenia jest m.st. Warszawa. Terenem działania jest terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może działać poza granicami Rzeczpospolitej
Polskiej w celu realizacji swoich celów.
Stowarzyszenie może zrzeszać się w celu realizacji swoich zadań statutowych z innymi
stowarzyszeniami w kraju i zagranicą, z ograniczeniami wynikającymi z art. 5 ust. 2 prawa o
stowarzyszeniach.

3. Stowarzyszenie może tworzyć oddziały terenowe na terenie kraju oraz przedstawicielstwa
zagraniczne.
§4
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o
stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego
statutu.
2. Stowarzyszenie będzie posługiwać się nazwą „POLSKA FEDERACJA ZIEMNIAKA” oraz
wyróżniającym je stosownym znakiem graficznym, stanowiącym załącznik do niniejszego
statutu.
3.

Stowarzyszenie używa pieczęci POLSKA FEDERACJA ZIEMNIAKA.

4. Stowarzyszenie może przyznawać odznaki zgodnie z przepisami prawa.
5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

§5
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1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą dla realizacji celów statutowych.
2. Do prowadzenia działalności gospodarczej stowarzyszenie może powoływać spółki prawa
handlowego oraz kupować i sprzedawać udziały nowych i istniejących podmiotów
gospodarczych.
3. Decyzje w sprawach, o których mowa w pkt. 2, podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek
Zarządu stowarzyszenia, po zasięgnięciu opinii Rady Federacji.

§6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich
spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

Rozdział II
Cele i środki działania
§7
Celami Stowarzyszenia są:
1. Działanie na rzecz zwiększenia efektywności produkcji i konkurencyjności polskiego ziemniaka,
w szczególności poprzez wysoko wydajne wykorzystanie zasobów pracy, materiałów, energii i
środowiska,
2. Wszechstronne propagowanie informacji i odpowiedniego działania w zakresie podnoszenia
poziomu cywilizacyjnego Polski i jej regionów, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju,
ochrony zasobów środowiska i przyrody oraz ich wykorzystania na rzecz produkcji
wysokojakościowej żywności.
3. Promocja i popieranie rozwoju polskiego rolnictwa, w tym infrastruktury wsi i rolnictwa, a w
szczególności techniki ziemniaczanej, bazy przechowalniczej ziemniaka oraz systemów
gospodarowania wodą i nawożenia.
4. Budowa zaplecza dla bezpieczeństwa żywnościowego kraju w oparciu o współdziałanie
producentów rolnych, naukowców, handlowców, przetwórców i eksporterów z branży
ziemniaczanej.
5. Promocja zdrowego stylu życia i żywienia z wykorzystaniem polskich produktów rolnych, a w
szczególności ziemniaka.
6. Promocja i rozwój badań naukowych na rzecz innowacji w rolnictwie, przetwórstwie,
energetyce, ochronie środowiska, ochronie przyrody i jej zasobów.
7. Promocja dobrych praktyk rolniczych i fitosanitarnych.
8. Promocja produkcji wysokojakościowej żywności nie tylko w zakładach przemysłowych ale
również w lokalnych zakładach przetwórczych.
9. Działania wspierające organizację obrotu ziemniakiem i jego wyrobami na rynku lokalnym,
regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
10.
Reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia a, w szczególności zapewnienie
członkom statusu reprezentanta polskiego sektora ziemniaczanego przed instytucjami Unii
Europejskiej, a także innych organizacji międzynarodowych, takich jak Organizacja Narodów
Zjednoczonych (FAO, UNECE), WTO, OECD, a także przed władzami państw trzecich. Kontakty z
władzami UE i władzami poszczególnych krajów członkowskich;
11. Inicjowanie współpracy z innymi branżami mające na celu rozwój polskiego rynku
żywnościowego oraz powiększanie przestrzeni do rozwoju społeczno-kulturalno- gospodarczego
wsi polskiej.
12. Oddziaływanie na organy administracji rządowej i samorządowej oraz występowanie z
inicjatywami do odpowiednich organów państwowych oraz UE mających na celu rozwój polskiej
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branży ziemniaczanej. Opiniowanie projektów zmian prawnych mających ścisły związek z branżą
ziemniaka w Polsce i zagranicą.
13. Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych programach badawczo-rozwojowych,
szkoleniowych i edukacyjnych w celu wymiany pomysłów i doświadczeń ważnych dla polskiej
branży ziemniaczanej.
14. Aktywny udział w tworzeniu strategii, polityk, programów oraz przepisów prawa dotyczących
sektora rolnego a w szczególności branży ziemniaka
15. Prowadzenie lobbingu i public relations na rzecz rozwoju polskiego sektora żywnościowego, a
w szczególności branży ziemniaczanej.
16. Pozyskiwanie środków na działalność stowarzyszenia ze wszelkich dostępnych źródeł
krajowych i zagranicznych oraz poprzez partnerską współpracę.
17. Promocję i ochronę wszystkich wyrobów i wytworów gospodarczego, intelektualnego i
społecznego działania członków i Stowarzyszenia.
18. Reprezentacja interesów polskiego ziemniaka w łańcuchu dostaw w celu wzmocnienia jego
pozycji.
19. Ochrona i promocja ogólnych interesów polskiej branży ziemniaczanej w tym handlu
ziemniakami i handlu produktami ziemniaczanymi w duchu wolnej przedsiębiorczości i wolnego
handlu; Ochrona wizerunku polskiej branży ziemniaczanej i jej produktów w szczególności w
mediach w kraju i zagranicą.
20. Zapewnienie członkom stowarzyszenia pomocy w harmonijnym dostosowaniu jakości do norm
produktu spełniającego wymagania światowych i europejskich konsumentów, zapewniający forum
do promowania konsumpcji polskich ziemniaków.
§8
Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:
1. organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez,
2. organizowanie konkursów krajowych, regionalnych i branżowych,
3. działalność edukacyjną, w tym: warsztaty, szkolenia, konsultacje;
4. prowadzenie działalności lobbingowej w zakresie dopuszczonym przez prawo,
5. prowadzenie działalności doradczej, w szczególności na rzecz producentów rolnych
oraz małych i średnich przedsiębiorstw;
6. utworzenie regionalnych ośrodków informacji,
7. prowadzenie działalności wydawniczej,
8. współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
9. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów,
10. inne działania realizujące cele statutowe.

§9
1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
2.

Przedmiotem działalności Stowarzyszenie według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza;
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62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
63.11.Z – Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność;
63.91. Z – Działalność agencji informacyjnych;
63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana;
70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
71.20.A – Badania i analizy związane z jakością żywności;
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;
72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;
73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej;
74.90.Z - Pozostała
niesklasyfikowana;

działalność

profesjonalna,

naukowa

i

techniczna,

gdzie

indziej

3. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

Rozdział III
Członkowie - prawa i obowiązki
§ 10
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie
członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 11
Stowarzyszenie posiada członków:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. nadzwyczajnych,
4. honorowych.
§ 12
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a. złoży deklarację członkowską,
b. jest związana z branżą ziemniaczaną,
c. wpłaci na konto Stowarzyszenia roczną składkę członkowską lub jej proporcjonalną
część w zależności w jakim miesiącu roku do stowarzyszenia przystąpi.
2. Członkostwo zwyczajne powstaje na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia. Decyzja
Zarządu w przedmiocie przyznania członkostwa jest ostateczna.
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3. Członkami zwyczajnymi stają się założyciele Stowarzyszenia z chwilą jego rejestracji.
§ 13
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c.

udziału w zebraniach,
Stowarzyszenie,

wykładach

oraz

imprezach

organizowanych

przez

d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów
poprzez wykonywanie pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia,
b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c. regularnego opłacania składek.
§ 14
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członkostwo wspierające powstaje po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie decyzji
Zarządu. Decyzja Zarządu w przedmiocie przyznania członkostwa jest ostateczna.
3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń i wsparcia,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. Członek wspierający ma prawo
uzyskiwania informacji o wynikach badań, analizach i ocenach prowadzonych przez
Stowarzyszenie lub na jej wniosek.

§ 15
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w
działalność i rozwój branży ziemniaczanej lub Stowarzyszenia.
2. Członkostwo honorowe powstaje na podstawie decyzji Zarządu, na wniosek co najmniej 10
członków zwyczajnych lub wspierających Stowarzyszenia. Decyzja Zarządu w przedmiocie
przyznania członkostwa jest ostateczna.
3. Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 16
1. Członkiem nadzwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która popiera cele
stowarzyszenia, a nie prowadzi działalności związanej z produkcją rolną lub związaną z branżą
ziemniaczaną (konsumenci, pozostali producenci rolni, artyści, naukowcy, politycy itp.).
2.

Członkostwo nadzwyczajne powstaje na podstawie decyzji Zarządu, na wniosek
zainteresowanego. Decyzja Zarządu w przedmiocie przyznania członkostwa jest ostateczna.

3.

Członkowie nadzwyczajni mają obowiązek przestrzegania statutu i uchwał
Stowarzyszenia. Członkowie nadzwyczajni są zwolnieni ze składek członkowskich.

władz

§ 17
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Członkowie wspierający, nadzwyczajni i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak być zapraszani do udziału z głosem doradczym w posiedzeniach władz
Stowarzyszenia.
§ 18
Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. Pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi,
2. Wykluczenia przez Zarząd z powodu:
a. rażącego naruszenia statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
b. zawinionego i uporczywego zaniechania udziału w posiedzeniach władz i pracach
Stowarzyszenia,
c. opóźnienia co najmniej 6 miesięcy w płaceniu składki za okres roczny,
d. utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
e. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
3. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje
odwołanie do walnego zgromadzenia członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest
ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 19
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Rada Federacji.
§ 20
1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór i odwołanie
odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
2. Odwołanie członka Zarządu przed upływem kadencji może nastąpić tylko z ważnych powodów,
w szczególności w przypadku: długotrwałego nie wywiązywania się ze swoich obowiązków,
prowadzenia działalności sprzecznej ze statutowymi celami Stowarzyszenia, rażącego naruszenia
przepisów prawa lub postanowień statutu Stowarzyszenia.
§ 21
Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że postanowienia statutu stanowią inaczej.
§ 22
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu
Członków mogą brać udział:
1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni.
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2. z głosem doradczym - członkowie wspierający, nadzwyczajni, honorowi oraz
zaproszeni goście.
§ 23
1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz na 1 rok przez Zarząd
Stowarzyszenia. O terminie, programie i miejscu obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd
zawiadamia pisemnie wszystkich członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia, co
najmniej na 14 dni przed terminem zebrania, za potwierdzeniem odbioru. Dopuszcza się
zawiadamianie pocztą elektroniczną.

3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek
co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia.
§ 24

1. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się na ten sam dzień w dwóch terminach, przy czym
drugi termin wyznaczony powinien być 30 minut po pierwszym.
2. Walne Zgromadzenie Członków odbywające się w pierwszym terminie jest ważne i uprawnione
do podejmowania uchwał, o ile jest na nim obecna lub reprezentowana co najmniej połowa
członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia.
3. Walne Zgromadzenie Członków odbywające się w drugim terminie jest ważne i uprawnione do
podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych lub reprezentowanych członków
zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia.
4. Udział w Walnym Zgromadzeniu Członków mogą brać pełnomocnicy członków wspierających
lub zwyczajnych za okazaniem pełnomocnictwa z podpisem notarialnie poświadczonym.

§ 25
Głosowanie jest jawne, o ile przepisy Statutu nie stanowią inaczej. Wyłączenie jawnego
głosowania może nastąpić na wniosek 1/3 obecnych członków zwyczajnych i wspierających
Stowarzyszenia.
§ 26
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2. uchwalanie zmian statutu,
3. wybór Prezesa i członków Zarządu Stowarzyszenia, Przewodniczącego i członków
Rady Federacji oraz Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej,
4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. uchwalanie regulaminu Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Federacji;
6. wybór i odwoływanie członków wszystkich władz Stowarzyszenia,
7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
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.
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§ 27
1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami
statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków oraz reprezentuje Stowarzyszenie w
stosunkach z podmiotami trzecimi.
2. W skład Zarządu wchodzi od 1 do 3 osób. Pracom Zarządu przewodniczy i kieruje Prezes
Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz na kwartał.
§ 28
Do kompetencji Zarządu należy:
1. realizacja celów Stowarzyszenia,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5.

podejmowanie uchwał
Stowarzyszenia,

o

nabywaniu,

zbywaniu

lub

obciążaniu

majątku

6. prowadzenie spraw oraz reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
8. organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
9. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na
rzecz Stowarzyszenia,
10. przyjmowanie i wykluczanie członków.
§ 29
Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie - w przypadku
Zarządu jednoosobowego oraz Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków zarządu
łącznie - w przypadku Zarządu wieloosobowego.
§ 30
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
Kontrola ta jest wykonywana nie rzadziej niż raz w roku.
2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, sekretarza
oraz członków. W skład Komisji wchodzi od 3 do 5 osób.
§ 31
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
3. prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
4. składanie wniosków o udzielenie absolutorium dla członków władz Stowarzyszenia,
5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
§ 32
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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, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę
składu organu.
§ 33
1. Rada Federacji powołana jest do opiniowania działalności Stowarzyszenia. Rada obraduje
minimum raz na kwartał w komisjach oraz osobno raz na kwartał w formie kolegium złożonego z
przewodniczących poszczególnych komisji.
2. Rada Federacji składa się z 10 komisji o składzie od 1 do 10 osób zatwierdzonych przez zarząd.
Zarząd powołuje również przewodniczącego każdej z komisji z osób będących w jej składzie. W
skład komisji wchodzą członkowie zwyczajni lub wspierający stowarzyszenie.
3. W skład Rady Federacji wchodzą następujące komisje:
- Producentów rolnych;
- agrotechnologiczna – nawożenie, uprawa, ochrona roślin;
- techniki ziemniaczanej i magazynowej ;
- hodowli roślin i nasiennictwa;
- ziemniaków konsumpcyjnych do pakowania;
- przetwórstwa i przemysłu skrobiowego;
- nauki, innowacji i wdrożeń;
- promocji żywności i zdrowego żywienia;
- handel międzynarodowy;
- RUCIP
4. Rada Federacji jest ciałem doradczym Stowarzyszenia, a Przewodniczący poszczególnych
komisji biorą czynny udział w posiedzeniach Zarządu przedstawiając wypracowane w swojej
komisji stanowisko. Zarząd ma obowiązek wysłuchać opinii przedstawionej przez członków Rady,
jednak nie jest nią związany.

Rozdział V
Majątek i Fundusze
§ 34
1. Na majątek Stowarzyszenia składają się:
a. składki członkowskie,
b. darowizny, spadki, zapisy,
c. dochody z własnej działalności statutowej,
d. dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub przedmiotem
użytkowania Stowarzyszenia;
e. dotacje i subwencje od władz samorządowych, krajowych oraz organizacji
międzynarodowych
f. ofiarności publiczne.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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§ 35
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 36
1. Przewodniczący komisji wchodzących w skład Rady Federacji mają prawo do wynagrodzenia
za swoją pracę, w wysokości i na zasadach ustalonych przez zarząd.
2. Pozostali członkowie władz mają do diet oraz zwrotu kosztów udziału w pracach organów
stowarzyszenia.
3. Zarząd za swoją pracę może pobierać wynagrodzenie, którego wysokość jest ustalana przez
Komisję rewizyjną.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 37
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje
Walne Zgromadzenie Członków większością dwóch trzecich głosów.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§ 38
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o
stowarzyszeniach.
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