I.
1)

Kurator informuje, że:
w czasie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Wiosna w dniu 19.06.2019 r.
(zakończonym w dniu 20.06.2019 r.) Członkowie Stowarzyszenia w liczbie 17 osób, wybrali
Zarząd w osobach: Anna Wilczyńska (Prezes Zarządu), Dominika Langer-Gniłka
(Wiceprezes), Anna Korzycka (Wiceprezes), Łukasz Słoniowski (Wiceprezes);
Kurator wyraża nadzieję, że wybór ten zostanie uszanowany przez wszystkie
zainteresowane strony, gdyż został on w ocenie Kuratora dokonany zgodnie z przepisami
prawa i Statutem Stowarzyszenia;
Dokonany przez Członków wybór, jako kompromis różnych środowisk i wypracowanie
rozwiązania, w ocenie Kuratora może przyczynić się do pomyślnej realizacji programów
społecznych – w tym zwłaszcza Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości;
Kurator życzy powodzenia nowowybranemu Zarządowi;
Kurator wyraża nadzieję, że dla wzmocnienia mandatu nowego zarządu, dotychczas
wniesione środki zaskarżenia zostaną cofnięte.
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II.

Kurator przeanalizował szereg umów, w których jako strona wskazane zostało
Stowarzyszenie Wiosna:

1.

Zasadnicza większość z tych umów w ocenie Kuratora jest ważna i były zawierane z
korzyścią dla Stowarzyszenia.
Tam, gdzie Kurator uznał to za właściwe, wystosował potwierdzenia zawarcia umów w
trybie odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego.
Kurator zdecydował się natomiast nie potwierdzać umowy w zakresie doradztwa
biznesowego, strategicznego i organizacyjnego, ze względu na niektóre jej
postanowienia, a w tym wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy przez
Stowarzyszenie w ciągu 2 lat, co stawiałoby je w niekorzystnej sytuacji i konieczności
zapłaty kary umownej.
Kurator nie potwierdził także umowy o obsługę prawną zawartą na warunkach
komercyjnych, ze względu na ograniczenia w zakresie wyłączności tej umowy oraz w
zakresie dopuszczalności wypowiedzenia umowy przez Stowarzyszenie oraz
zastrzeżenie kary umownej. Kurator podkreśla przy tym, że umowa generalnie nie
budzi wątpliwości co do jej przydatności i celowości zabezpieczenia obsługi prawnej
Stowarzyszenia. Wątpliwości Kuratora budzą natomiast powyższe postanowienia i to
ich występowanie skłoniło do odmowy potwierdzenia umowy.
Kurator nie posiadał wystarczającej wiedzy aby wypowiedzieć się co do potwierdzania
dwu umów, powinno to być przedmiotem dalszych analiz Zarządu Stowarzyszenia.
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III.

Kurator podkreśla, że protokół ze zgromadzenia, wraz ze swoim sprawozdaniem,
zostanie niezwłocznie złożony w Sądzie.

