
Statut
Polskiej Akademii

Uniwersalnego Kierowania

Rozdział I

Postanowienia ogóine

§1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polska Akademia Uniwersalnego Kierowania; w dalszej
treści Sta-

tutu nazywane jest Akademią.

2. W swojej działalności Akademia kieruje się ogólnie przyjętymi zasadami i normami
prawa  mię-dzynarodowego,  działa  na  podstawie  obowiązującego  prawa  o
stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu, a także posiada osobowość prawną.

5. Siedzibą Akademii jest Łódź.

4. Terenem działalności Akademii jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica,
zgodnie z zasadami prawa miejscowego i międzynarodowego.

5. Akademia może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o celach
zgodnych z celami Akademii oraz współdziałać z nimi.

6. Nazwa i symbole Akademii stanowią własność Akademii i korzystają z ochrony prawnej.

7. Akademia opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a do prowadzenia
swoich spraw może zatrudniać pracowników.
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Rozdział II

Cele Akademii i sposoby ich realizacji

§2

Celem działania Akademii jest:
a) popularyzacja, rozwijanie i zastosowanie systemowych metod uniwersalnego kierowania;
b) promowanie  udziału  organizacji  pozarządowych  w  rozwoju  biznesu  i  jego
odpowiedzialności społecznej w społeczeństwie obywatelskim;
c) wspieranie społecznej aktywności obywateli;
d) prezentowanie  dorobku  Akademii  władzom  państwowym,  samorządowym,  sektorowi
gospodarczemu oraz szerokiej publiczności;
e) promowanie  współdziałania  z  samorządem  terytorialnym,  sektorem  państwowym  i
gospodarczym;
f) konsolidacja  ludzi  zainteresowanych  rozwojem  interdyscyplinarnej  syntezy  nauk  i
tworzeniem  innowacyjnych  metod  oraz  modeli  organizacji,  samoorganizacji,  kierowania,
kształcenia i innych społecznych procesów na podstawie badań i praktycznych doświadczeń,

§3

Akademia realizuje swoje cele poprzez:
a) promowanie kultury biznesu i jego społecznej odpowiedzialności;
b) upowszechnianie, tworzenie i wdrażanie nowych technik edukacyjnych;
c) pomoc w zdobywaniu wiedzy i  kwalifikacji  umożliwiających przedsiębiorcom i  innym
osobom pełnienie funkcji zawodowych i społecznych w społeczeństwie;
d) wspomaganie rozwoju, popularyzację i zastosowanie metod korporacyjnego zarządzania
zespołami w rozmaitych obszarach życia społecznego;
e) dokonywanie  analizy  oraz  upowszechnianie  najważniejszych  światowych  osiągnięć  w
dziedzinie kierowania, prognozowania, dydaktyki, psychologii i medycyny oraz propagowanie
tych  osiągnięć,  a  także  współuczestniczenie  w  ich  najefektywniejszym  praktycznym
wykorzystaniu;
f) organizowanie,  przeprowadzanie  oraz  udział  w  kongresach,  forach,  konferencjach,
zjazdach,  wystawach  itp.  dotyczących  aktualnych  problemów  nauki,  nowych  technologii,
kształcenia, współdziałanie w realizacji perspektywicznych projektów i opracowań;
g) wydawanie czasopism oraz innych wydawnictw;
h) prowadzenie działalności informacyjnej;
i) współpracę z innymi organizacjami o podobnych celach w kraju i zagranicą;
j)  podnoszenie  poziomu kwalifikacji  specjalistów,  działanie  na rzecz  integracji  zawodowej
specjalistów.

Rozdział III

Członkowie Akademii, ich prawa i obowiązki

§4

Członkostwo w Stowarzyszeniu może być następującego rodzaju:
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a) członek zwyczajny;
b) członek honorowy;
c) członek wspierający.

§5
Członkami zwyczajnymi Akademii mogą być osoby fizyczne obywatelstwa polskiego lub obcego,
które  złożyły  deklarację  członkowską  oraz  uiściły  obowiązujące  opłaty  członkowskie.  Osoby
prawne mogą być wyłącznie członkami wspierającymi Akademii.

§6

Członkami honorowymi Akademii mogą być osoby prawne lub fizyczne obywatelstwa polskiego
lub obcego, które wyróżniają się osiągnięciami na polu nauki i kultury, wniosły znaczący wkład
w dzieło rozwoju stosunków społecznych.

§7

1. Członkami wspierającymi mogą zostać osoby fizyczne obywatelstwa polskiego lub obcego, lub
prawne  -  posiadające  siedzibę  na  terytorium Rzeczpospolitej  Polskiej  lub  poza  jej  granicami,
zainteresowane działalnością Stowarzyszenia, które zadeklarują poparcie materialne na jego rzecz.
2. Członkami wspierającymi Akademii mogą ponadto zostać osoby prawne oraz organizacje o
charakterze naukowym, oświatowym lub społecznym, nie posiadające osobowości prawnej, które
są zainteresowane prowadzoną przez Akademię działalnością, a także są gotowe do współpracy.
3. Członkowie  wspierający,  nie  będący  osobami  fizycznymi  wykonują  swoje  uprawnienia
poprzez przedstawiciela ustanowionego zgodnie z zasadami reprezentacji.

§8

Przyjęcie w poczet członków następuje wyłącznie na mocy uchwały Zarządu, która jednocześnie
określa rodzaj członkostwa.

§9

Członkowie Akademii mają następujące prawa:
a) wszyscy członkowie mają prawo do:
• uczestniczenia  we  wszystkich  rodzajach  działalności  i  przedsięwzięciach  podejmowanych
przez Akademię,
• wnoszenia pod obrady Zarządu Akademii propozycji oraz skarg,
• publikowania swoich prac w wydawnictwach firmowanych przez Akademię,
b) członkom  honorowym  i  zwyczajnym  przysługuje  bierne  i  czynne  prawo  wyborcze  do
wszystkich organów, władz i struktur Akademii,
c) członkowie wspierający nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego dysponując na
Walnym Zebraniu jedynie głosem doradczym.

§10

Członkowie Akademii są zobowiązani do:
a. przestrzegania  postanowień  niniejszego  Statutu,  podporządkowywania  się  decyzjom
kierowaliczych i kontrolnych organów Akademii,
b. aktywnego uczestniczenia w działaniach Akademii o charakterze naukowym, oświatowym, or-
ganizacyjnym, wydawniczym oraz innych, związanych z profilem działania Akademii,
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c. współdziałania w praktycznym wykorzystaniu całego dorobku Akademii, prowadzenia prac 
związanych z podwyższeniem poziomu wykształcenia i kwalifikacji kadr w różnych dziedzinach 
działalności Akademii,
d. przestrzegania norm etycznych oraz do bycia wzorem najwyższych kwalifikacji zawodowych,
e. wniesienia  wpisowego na  rzecz  Akademii  oraz  do regularnego uiszczania  składek
członkowskich w określonej wysokości i terminach.

§11

Członkostwo ustaje na skutek:
a. dobi owołnej rezygnacji z członkostwa Akademii, dokonanej na podstawie pisemnego
oświadczenia przedłożonego Zarządowi Akademii. Uchwała Zarządu Akademii nie jest 
w tej sprawie wymagana.
b. skreślenia z listy członków z powodu nieopłacenia składek za okres trzech miesięcy
pomimo pi-semnego upomnienia. Skreślenia dokonuje zarząd Akademii przy czym od
decyzji  Zarządu  o  skreśleniu  przysługuje  prawo złożenia  odwołania  do  najbliższego
Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji o skreśleniu.
c. wykluczenia uchwałą Zarządu w przypadku naruszenia przepisów Statutu, działania
na  szkodę  Akademii,  działania  sprzecznego  z  celami  i  zadaniami  Akademii  oraz  za
nieetyczne  zachowanie.  Od  uchwały  zarządu  wykluczonemu  członkowi  służy prawo
odwołania  się  do  najbliższego  Walnego  Zebrania.  Odwołanie  wnosi  się  do  Zarządu
Akademii w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały o wykluczeniu.
d. śmierci członka bądź likwidacji osoby prawnej.

Rozdział IV

Władze i struktura Akademii

§12

Władzami Akademii są:
a. Walne Zebranie,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.

§13

1. Najwyższym organem Akademii jest Walne Zebranie, którego posiedzenie odbywa się
nie rzadziej niż raz w roku.

2. Walne  Zebranie  rozpatruje  wszystkie  aspekty działalności  Akademii.  Nadzwyczajne  Walne
Zebranie może się odbyć z inicjatywy Komisji Rewizyjnej lub na wniosek Zarządu Akademii.

3. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. zatwierdzanie Statutu Akademii oraz wprowadzanie zmian i uzupełnień do Statutu,
b. wybór Prezesa Zarządu Akademii na trzyletnią kadencję,
c. wybór  Komisji  Rewizyjnej  Akademii  na  trzyletnią  kadencję  oraz  rozpatrywanie  i
zatwierdzanie wniosków Komisji Rewizyjnej,
d. wybór Zarządu Akademii na trzyletnią kadencję,
e. przyjęcie sprawozdania Zarządu Akademii z jej działalności,
f. podejmowanie decyzji o zaprzestaniu działalności Akademii
g. ustalanie wysokości oraz terminów wpłaty wpisowego, składek członkowskich,
h. uchwalanie budżetu Akademii,
i. uchwalanie programu działania Akademii na okres kadencji,
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j. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Akademii oraz o przeznaczeniu jej majątku
k. podejmowanie decyzji o utworzeniu lub rozwiązaniu oddziałów terenowych Akademii oraz za-
twierdzanie regulaminów ich działania,
l.podejmowanie innych uchwał, niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu Akademii.

4. Uchwały Walnego Zebrania są ważne, jeśli w Walnym Zebraniu uczestniczy więcej niż połowa
jego członków w pierwszym terminie, zaś w drugim terminie,  bez względu na ilość obecnych
członków.  Uchwały  Nadzwyczajnego  Walnego  Zebrania  Członków  zapadają  w  głosowaniu
jawnym, zwykłą większością głosów.

5. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Akademii Zarząd 
zawiadamia członków w formie pisemnej co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym 
terminem.

6. W skład Zarządu Akademii wchodzą: Prezes Zarządu Akademii, dwaj Wiceprezesi, Główny 
Specjalista Naukowy i Specjalista Wykonawczy.

§14

1. Do kompetencji Zarządu Akademii należy:
a) kierowanie całokształtem działalności Akademii oraz reprezentowanie jej wobec osób trzecich,
b) określanie warunków' przyjęć członków Akademii,
c) zwoływanie Walnego Zebrania w trybie i w wypadkach przewidzianych w Statucie,
d) podejmowanie decyzji związanych z organizacją i przebiegiem zjazdów', konferencji, narad i 
spotkań związanych z działalnością Akademii,
e) wysuwanie kandydatur członków Akademii do nagród państwowych i międzynarodowych,
f) zatwierdzanie regulaminów i dyspozycji wykonawczych do obowiązujących uchwal organów 
Akademii,
g) nawiązywanie i podtrzymywanie międzynarodowych kontaktów Akademii,
h) dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Akademii wymagane 
jest współdziałanie Prezesa i jednego z pozostałych członków' Zarządu.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Uchwały Zarządu zapadają przy obecności
nie mniej niż dwóch trzecich ogólnej liczby członków Zarządu. Decyzje Zarządu są podejmowane
zwykłą większością głosów.

§15

1. Komisja Rewizyjna Akademii składa się z 3 osób i:
a. jest organem kontrolującym działalność Akademii, odpowiedzialnym przed Walnym Zebraniem
Akademii,
b. dokonuje wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Akademii spośród swoich członków,
c. corocznie dokonuje kontroli finansowej działalności Akademii,
d. kontroluje zgodność działań Akademii i każdego jej członka z obowiązującym na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej prawodawstwem, a także przestrzegania postanowień niniejszego Statutu,
e. składa  sprawozdania  ze  swej  działalności  Walnemu  Zebraniu  Akademii,  składa  wnioski  w
sprawie  przyjęcia  sprawozdań  Zarządu  za  okres  kadencji,  projekty  budżetu  oraz  wnioski  o
absolutorium dla Zarządu.
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają przy obecności nie mniej niż dwóch trzecich 
członków Komisji. Decyzje są podejmowane zwykłą większością głosów.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo do uzyskiwania do wglądu od członków Akademii
oraz od Zarządu Akademii wszystkich niezbędnych dokumentów, dotyczących finansowych spraw
Akademii.
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3.  Uchwały  Komisji  Rewizyjnej  zapadają  przy  obecności  nie  mniej  niż  dwóch  trzecich
członków Komisji. Decyzje są podejmowane zwykłą większością głosów.

§16

W razie  rezygnacji  lub odwołania członka władz Akademii,  Zarząd zwołuje nadzwyczajne
Walne Zebranie dla dokonania wyborów uzupełniających.

Rozdział V

Oddziały terenowe Akademii

§17
1. Oddziały terenowe Akademii są jednostkami terenowymi Stowarzyszenia.

2. Do powołania oddziału przez Walne Zgromadzenie wymagany jest wniosek co najmniej 2
członków zwyczajnych stowarzyszenia.

3. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w przypadku:

a) zaprzestania  faktycznej  działalności  przez  Oddział  lub  zmniejszenia  stanu  liczebnego
członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez dłuższy okres niż 1 roku;
b) złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.

4. Tworząc oddział Walne Zgromadzenie określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.

§18

1. Władzami Oddziału są:
• Walne Zebranie Członków Oddziału;
• Zarząd Oddziału;
• Komisja Rewizyjna Oddziału.

§19

1. Kadencja Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia trwa 3 lata, a

ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością  głosów- obecnych

członków Walnego Zebrania Członków Oddziału.

2. Członkowie wybrani do władz Oddziału Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie

dłużej niż przez 3 kadencje.

3. Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością

głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.

4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Oddziału Stowarzyszenia

w  trakcie  kadencji,  skład  osobowy  tych  władz  uzupełniony  jest  spośród  nie  wybranych

kandydatów wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba wybranych w ten sposób członków

władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§20

1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą oddziału.
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2.Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Do Walnego Zebrania Członków' Oddziału należy:

a) uchwalenie programów działania oddziałów;
b) wybór i odwoływanie prezesa oraz członków władz oddziału;
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału.

4. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:
a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni oddziału;
b) z głosem doradczym - przedstawiciele członków wspierających z terenu działania oddziału
oraz członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia.

5. Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

6. Obradami  Walnego  Zebrania  Członków'  Oddziału  kieruje  prezydium  w  składzie
przewodniczący i sekretarz.

7. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą
więk-szością głosów' przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków'.

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków' Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
- z własnej inicjatywy;
- na wniosek Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału;
- na pisemny wniosek co najmniej 3 uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych
oddziału.

9. Zarząd  Oddziału  jest  obowiązany  zwołać  Nadzwyczajne  Walne  Zebranie  Członków
Oddziału w ciąg 14 dni od daty złożenia wniosku lub żądania, o których mowa w ust 8.

10. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zebranie Członków Oddziału w 
terminie lub trybie określonym w statucie uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja 
Rewizyjna Oddziału.

11. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla
których zostało zwołane.

12. Uchwały  Nadzwyczajnego  Walnego  Zebrania  Członków  Oddziału  zapadają  w  głosowaniu
jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

§ 2 1

1. Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swego działania.

2. Zarząd Oddziału składa się od 3 do 7 członków.

3. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 4
razy na rok.

4. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje prezes Zarządu Oddziału z własnej inicjatywy lub
na wniosek co najmniej 2 członków Zarządu Oddziału w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia
wniosku.

§22

1. Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:
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a) wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu Stowarzysze-

nia oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału;

b) uchwalanie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego:

c) zarządzenie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw;

d) organizowanie działalności gospodarczej oddziału oraz nadzór i kontrola nad tą działalnością;

e) zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych upoważnień;

f) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich skreślanie z powodu naru-

szenia zasad określonych w statucie;

g) uchwalanie wniosku o rozwiązanie oddziału;

h) zwołanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału;

i) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału;

2. Zarząd Oddziału reprezentowany jest przez 2 członków.

3. Szczególny tryb i zasady działania Zarządu Oddziału określa regulamin uchwalony przez 

ten Zarząd.

§23

1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności 
Zarządu Oddziału.

2. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się od 3 do 5 członków.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
• kontrola działalności ZarząduOddziału;
• współpraca z Komisją Rewizyjną;
• przedstawienie Zarządowi Stowarzyszenia uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych 
dotyczących działalności statutowej i finansowej Oddziału;
• zgłaszanie Zarządowi Głównemu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu 
Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych;
• przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swojej działalności;
• Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu 
Oddziału co najmniej 1 raz do roku;
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach 
Stowarzyszenia.

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału zapadają przy obecności nie mniej niż dwóch 
trzecich członkow Komisji. Decyzje są podejmowane zwykłą większością głosów.
Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna Oddziału może podejmować 
uchwały w głosowaniu tajnym.

6. Szczególny tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej Oddziału określa regulamin 
uchwalony przez tę Komisję.

Rozdział VI

Majątek, fundusze i gospodarka finansowa Akademii

§24
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1. Majątek  Akademii  stanowią  nieruchomości,  ruchomości,  fundusze,  papiery  wartościowe,
środki pieniężne, jak również prawa niematerialne.

2. Źródłami powstawania majątku Akademii są:

a. opłaty wpisowe i członkowskie,
b. darowizny, spadki i zapisy
c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty
d. dochody z majątku Akademii,
e. dochody z ofiarności publicznej,
f. dochody z prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w Rozdziale VII,
g. dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

3. Dochód z działalności gospodarczej Akademii służy wyłącznie realizacji celów statutowych
i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

4. Akademia  ponosi  odpowiedzialność  za  swoje zobowiązania  ta  częścią  swojego majątku,
który zgodnie z polskim prawodawstwem podlega egzekucji.

5. Osiągnięty przez Akademię dochód nie podlega rozdziałowi pomiędzy członków Akademii
oraz może być spożytkowany wyłącznie w celu osiągnięcia celów statutowych.

6. Żaden z członków Akademii nie nabywa prawa własności do majątku należącego do Akademii.

7. Akademia może przeznaczać należące do niej środki na cele charytatywne.

8. Akademia  prowadzi  ewidencję  księgową  oraz  sprawozdawczość  statystyczną  zgodnie  z
odpowiednimi przepisami prawnymi obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej.

9. Rok sprawozdawczy w Akademii pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

10. Sprawozdanie roczne na temat działalności Akademii oraz bilans księgowy, opracowuje
Zarząd  Akademii  nie  później  niż  w  terminie  trzech  miesięcy  od  zakończeniu  roku
sprawozdawczego.

11. Odpowiedzialność za stan ewidencji  oraz terminowe przedstawienie sprawozdawczości
księgowej  i  innej  ponosi  Zarząd  oraz  główny  księgowy  Akademii,  którego  kompetencje
określone są przez obowiązujące prawodawstwo.

Rozdział VII

§25

1 Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach,
określonych  w  odrębnych  przepisach.  Stowarzyszenie  prowadzi  działalność  gospodarczą
wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

Stowarzyszenie prcwadzi działalność gospodarczą w zakresie:
58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem
w zakresie oprogramowania
58.2 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania
59.1 Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.2 Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
60.1 Nadawanie programów radiofonicznych
60.2 Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
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61.1 Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
61.2 Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji 
satelitarnej
61.3 Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
61.9 Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
62.0 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz 
działalność powiązana
63.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; 
działalność portali internetowych
63.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem
72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
72.2 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych ,
73.1 Reklama
73.2 Badanie rynku i opinii publicznej
74.1 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.2 Działalność fotograficzna
74.3 Działalność związana z tłumaczeniami
74.9 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
77.4 Dzierżawca własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac 
chronionych prawem autorskim
78.1 Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
78.2 Działalność agencji pracy tymczasowej
78.3 Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
79.1 Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki
79.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
81.3 Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
82.1 Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
82.2 Działalność centrów telefonicznych (cali center)
82.3 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
84.2 Usługi na rzecz całego społeczeństwa
85.5 Pozaszkolne formy edukacji
85.6 Działalność wspomagająca edukację
90.0 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
91.0 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą

Rozdział VIII

Zmiana statutu, reorganizacja, rozw iązanie i likwidacja Akademii

§26

Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów 
członków Akademii obecnych na jej Walnym Zebraniu.

§27

1. Akademia może ulec likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zebrania Akademii, jeśli za 
tą uchwałą głosowało dwie trzecie członków Akademii obecnych na jej Walnym Zebraniu.

2. Zarząd Akademii pełni funkcję likwidatora, o ile Walne Zebranie nie postanowiło inaczej.
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3. Likwidację prowadzi się zgodnie z postanowieniami Prawa o stowarzyszeniach.

4. Majątek  Akademii,  który  pozostał  po  zaspokojeniu  uznanych  roszczeń  wierzycieli,  zostaje
przekazany na cele, dla których został zgromadzony, albo na cele charytatywne.

5. Likwidacja Akademii jest uznana za dokonaną, a Akademia kończy działalność po dokonaniu
stosownego zapisu w rejestrze stowarzyszeń.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Sto-
warzyszeniach.
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