STATUT
Stowarzyszenia Rodziców I Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
„Radość”
w Dębicy
(tekst jednolity z dnia 22.03.2016r.)
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy zwane
dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.
Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami),
2. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010r., nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
3. Statutu Stowarzyszenia.
§2
1. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy
reprezentuje interesy osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest cały kraj - Polska, a siedzibą miasto Dębica.
3. Stowarzyszenie ma prawo do powoływania struktur terenowych posiadających osobowość
prawną.
§3
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.
3. Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z napisem Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół
Osób Niepełnosprawnych „Radość”, a ponadto może używać odznak i znaków zatwierdzonych
przez władze Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz określonej grupy podmiotów
tj. wszystkich osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów oraz ofiar wypadków drogowych
i innych wymagających rehabilitacji.
5.Działalność Stowarzyszenia jest statutową działalnością prowadzoną na rzecz grupy określonej
w ust.4.
6. Działalność gospodarczą Stowarzyszenie może prowadzić tylko w rozmiarach służących
realizacji celów statutowych.
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7. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków Stowarzyszenia.
8. Do realizacji swych celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
9. Stowarzyszenie może prowadzić działalność statutową nieodpłatną, odpłatną i gospodarczą.
ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania
§4
Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań w zakresie pomocy społecznej,
wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, tworzenia najkorzystniejszych warunków do
ich pełnego fizycznego i osobowego rozwoju, umożliwienia im aktywnego i godnego
uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, reprezentowanie interesów, organizowanie
wsparcia dla ich rodzin, wypowiadanie się w imieniu osób niepełnosprawnych, ich rodzin
i opiekunów prawnych.
§5
Cele określone w § 4 Stowarzyszenie realizuje przez:
1. działania mające na celu zaspokojenie normalnych i specjalnych potrzeb osób
niepełnosprawnych w zakresie opieki, lecznictwa, w tym rehabilitacji, edukacji, pracy,
mieszkalnictwa chronionego, udziału w kulturze i rekreacji, integracji z otwartym środowiskiem,
jak również zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawnej,
2. udzielanie wsparcia, poradnictwa i pomocy prawnej oraz psychologicznej osobom
niepełnosprawnym oraz ich rodzinom i opiekunom prawnym,
3. współpracę z organami administracji rządowej, samorządowej, z Kościołem Katolickim,
innymi związkami wyznaniowymi, organizacjami społecznymi, a także z placówkami i osobami
fizycznymi w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia określonych w § 4.,
4. prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w stosunku do osób niepełnosprawnych,
rodziców i opiekunów oraz specjalistów prowadzących rehabilitację osób niepełnosprawnych,
5. organizowanie samopomocy członkowskiej, mającej na celu przeciwdziałanie uczuciom
rezygnacji, osamotnienia i bezradności wśród osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
6. prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej mającej na celu integrację osób
niepełnosprawnych i ich rodzin ze społeczeństwem i kształtowanie właściwych postaw,
akceptacji i zrozumienia osób z niepełnosprawnością,
7. udział w akcjach dobroczynnych na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym, jak również
gromadzenie środków finansowych przeznaczonych na leczenie, opiekę, rehabilitację
i wypoczynek w/w osób,
8. tworzenie i prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych,
9. realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, edukacji zawodowej, aktywizacji
zawodowej oraz łagodzenia skutków bezrobocia osób niepełnosprawnych poprzez organizację
i prowadzenie szkoleń zawodowych, pośrednictwo pracy, zatrudnienia chronionego
i wspomaganego, wspierania niepełnosprawnych w poszukiwaniu pracy, utrzymaniu się
na otwartym i chronionym rynku pracy, organizowanie warsztatów aktywizacji zawodowej
i aktywnego poszukiwania pracy a także prowadzenie różnych form edukacji ustawicznej,
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10.Stowarzyszenie może tworzyć oraz prowadzić Zakłady Aktywności Zawodowej,
11. Stowarzyszenie może tworzyć placówki służące edukacji, terapii i rehabilitacji
społecznej i zawodowej oraz wspieraniu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów,
12. popularyzacja i organizacja działań z zakresu sportu, turystyki i rekreacji wśród osób
niepełnosprawnych jako jednego z najważniejszych czynników rehabilitacji i pełnego
uczestnictwa w życiu społecznym, na zasadach równości i partnerstwa,
13. promowanie aktywności sportowej osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie: imprez
sportowo-rekreacyjno–integracyjnych, tworzenie i prowadzenie klubów i sekcji sportowych,
uczestnictwo w zawodach i olimpiadach sportowych, jak również udzielanie innych form
pomocy specjalistycznej o charakterze sportowym, w tym hipoterapii,
14. Organizowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom, a w szczególności:
a) grup samopomocowych,
b) grup wsparcia,
c) usług wspomagających rodzinę w wypełnianiu jej obowiązków wobec osoby
niepełnosprawnej
w domu i poza nim, również w sytuacjach kryzysowych,
d) placówek stałego i czasowego (w tym dziennego) pobytu,
e) punktów i usług w zakresie informacji, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej,
pomocy ofiarom przemocy i wypadków (w tym ofiarom przestępstw, zdarzeń losowych
i komunikacyjnych) pomocy i opieki nad osobami poszkodowanymi,
15. prowadzenie działalności na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych w zakresie
pozyskiwania środków na diagnostykę, leczenie, rehabilitację oraz pomoc w pozyskiwaniu
sprzętu rehabilitacyjnego,
16. prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej,
17. organizację pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom niepełnosprawnym
w trudnej sytuacji życiowej oraz działania na rzecz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
18. prowadzenie różnych form edukacji pozaszkolnej,
19. reprezentowanie i występowanie w interesie osób niepełnosprawnych i ich otoczenia poprzez
doradztwo, asystowanie i opiekę prawną oraz pomoc specjalistyczną,
20. zachęcanie do podejmowania działań wolontarystycznych na rzecz osób niepełnosprawnych
oraz tworzenie warunków dla takiej działalności,
21. prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia zawodowego
w stosunku do osób i grup, których wiedza, praca i zaangażowanie mogą być przydatne
do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, a w szczególności członków i pracowników
Stowarzyszenia, oraz wolontariuszy,
22. prowadzenie dla osób niepełnosprawnych indywidualnych i grupowych form wsparcia
w niezależnym, samodzielnym życiu między innymi w ramach mieszkalnictwa chronionego,
treningowego, wspieranego,
23. prowadzenie placówek i zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy,
w szczególności w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, działalności leczniczej, terapii,
w tym socjoterapii; edukacji, rewalidacji i wychowania, m.in. w formie wychowania
przedszkolnego i wspierania rozwoju oraz form będących realizacją obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki; edukacji obywatelskiej, europejskiej i ekologicznej,
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24. prowadzenie działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej, kulturalnej, sportowej oraz
organizowanie sezonowego wypoczynku i innej wynikającej z idei aktywnego życia przy
pełnym włączeniu w życie grup rówieśniczych i lokalnej społeczności,
25. działalność ekspercką i inspirowanie badań naukowych związanych z rehabilitacją,
usprawnianiem, aktywizacją osób niepełnosprawnych oraz współdziałanie w stosowaniu
wyników tych badań w praktyce,
26. prowadzenie działalności wydawniczej,
27. prowadzenie ze środków własnych i na zlecenie organów rządowych i samorządowych
nowatorskich i eksperymentalnych form pracy zgodnych z działalnością statutową,
28. współpracę z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi, społecznościami
i instytucjami w różnych krajach, zwłaszcza europejskich,
29. gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia,
30. inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§6
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby niepełnosprawne umysłowo i fizycznie, ich rodzice,
opiekunowie faktyczni i prawni; członkowie rodzin, przyjaciele, a także inne osoby, które
zgłoszą chęć zostania członkiem Stowarzyszenia, zaakceptują ustalenia zawarte w statucie
i zostaną przyjęte przez Zarząd w poczet członków.
§7
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) podopiecznych,
c) wspierających,
d) honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym mogą być rodzice i opiekunowie prawni osób niepełnosprawnych,
członkowie rodzin osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenie, przyjaciele, a w tym
profesjonaliści zaangażowani w pracę dla ich dobra oraz osoba niepełnosprawna posiadająca
świadomość członkostwa i wywiązująca się z obowiązków przynależności do organizacji.
3. Członkiem podopiecznym może być osoba niepełnosprawna pełnoletnia, a za zgodą swych
opiekunów prawnych osoba niepełnosprawna niepełnoletnia i osoba niepełnosprawna
pełnoletnia ubezwłasnowolniona.
4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością
Stowarzyszenia, przyczyniająca się materialnie lub merytorycznie do działalności statutowej
Stowarzyszenia.
5. Członkiem honorowym mogą być osoby, które mają szczególne zasługi dla Stowarzyszenia
lub wyróżniają się zaangażowaniem w pracy na rzecz osób niepełnosprawnych.
§8
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1. Członków zwyczajnych, podopiecznych i wspierających przyjmuje na podstawie deklaracji
pisemnych i skreśla Zarząd Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje na wniosek Zarządu Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.
§9
Członkom zwyczajnym Stowarzyszenia przysługują następujące prawa:
1) udziału w Walnym Zebraniu Członków,
2) czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia,
3) zgłaszania wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia,
4) korzystania z form wsparcia prowadzonych przez Stowarzyszenie,
5) korzystanie z wyposażenia Stowarzyszenia na zasadach określonych przez jego władze,
6) udziału w zebraniach, konferencjach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
7) zgłaszania wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
§ 10
1. Członkom podopiecznym przysługują prawa określone w § 9 z wyjątkiem pkt. 2
2. Członkom wspierającym przysługują prawa określone w § 9 z wyjątkiem pkt. 2
3. Członkom honorowym przysługują wszystkie uprawnienia członków zwyczajnych.
§ 11
1. Członkowie zwyczajni są zobowiązani:
a) brać czynny udział w pracach i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
b) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania rocznych składek
obowiązujących w Stowarzyszeniu,

członkowskich

i innych

świadczeń

d) troszczenia się o dobre imię i rozwój Stowarzyszenia.
2. W przypadku przynależności do Stowarzyszenia na prawach członka zwyczajnego więcej niż
jednej osoby z rodziny, składki członkowskie i wpisowe płaci jedna osoba.
§ 12
1. Członkowie wspierający są zobowiązani:
a) brać udział w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
b) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
c) troszczenia się o dobre imię i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający biorą udział w działalności Stowarzyszenia osobiście lub przez
upełnomocnionego przedstawiciela.
3. Członek wspierający ma prawo do uzyskania informacji o sposobie wykorzystania jego
wsparcia.
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§ 13
Członkowie honorowi i wspierający zwolnieni są z płacenia składek członkowskich.
§ 14
1. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje wskutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie,
b) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,
c) wykluczenia decyzją Sądu Koleżeńskiego,
d) skreślenia uchwałą Zarządu z powodu nie uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia,
e) skreślenia uchwałą Zarządu z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich
przez okres 12 miesięcy,
f) utraty przez członka Stowarzyszenia praw publicznych i obywatelskich,
d) śmierci członka Stowarzyszenia.
2. Od decyzji o skreśleniu lub wykluczeniu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego
Zebrania Członków Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia o danej
decyzji.
§ 15
Ponowne uzyskanie członkostwa może nastąpić przy spełnieniu warunków uczestnictwa,
poprzez ponowne wypełnienie deklaracji członkowskiej, opłaceniu wpisowego i składki
członkowskiej.
ROZDZIAŁ IV
Władze i struktura Stowarzyszenia
§ 16
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna
Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
§ 17
1. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo w czasie trwania kadencji uzupełnienia swojego składu
o nowych członków do ilości miejsc zgodnych ze Statutem, podejmując stosowną uchwałę.
2. Liczba powołanych przez Zarząd członków danej władzy nie może przekroczyć 1/3 liczby
członków pochodzących z wyboru.
3. Do władz Stowarzyszenia każdy członek ma prawo kandydować nieograniczoną ilość razy.
§ 18
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków jest zwoływane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.
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3. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, zawiadamiając członków co najmniej na 7 dni
przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać miejsce, datę i porządek obrad zebrania.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane z podaniem celu jego zwołania:
a) na podstawie uchwały Zarządu,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których
zostało zwołane.
§ 19
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
a) ustalenie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
b) uchwalenie projektu zmian statutu,
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
d) udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
e) wybór władz Stowarzyszenia,
f) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych podczas Walnego Zebrania Członków w sprawach
nie należących do kompetencji innych organów Stowarzyszenia,
g) ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
h) nadawanie godności członka honorowego,
i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o wykluczeniu lub skreśleniu członków
Stowarzyszenia,
j) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przekazania jego majątku.
§ 20
Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności,
co najmniej, połowy osób uprawnionych do głosowania, a w przypadku Walnego Zebrania
Członków zwołanego w drugim terminie tj. po upływie 15 minut od wyznaczonej dla
pierwszego terminu godziny i wówczas uchwały są ważne bez względu na liczbę obecnych
członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Głosowanie jest
jawne, chyba że ustalono głosowanie tajne.

§ 21
1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo-reprezentacyjnym, realizującym funkcje
kierownicze i zarządzające określone w statucie.
2. Wybrany przez Walne Zebranie Członków Zarząd składa się z 3-7 członków.
3. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swojego grona:
a) Prezesa,
b) Zastępcę lub Zastępców Prezesa,
c) Sekretarza,
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d) Skarbnika
e) oraz od jednego do trzech członków.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.
5. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności na zebraniu
co najmniej 1/2 liczby osób wchodzących w jego skład.
§ 22
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
1.

organizowanie działalności Stowarzyszenia,

2.

kierowanie całokształtem pracy Stowarzyszenia,

3.

reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

4.

zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

5.

uchwalanie planów działalności i preliminarzy budżetowych,

6.

zwoływanie Walnego Zebrania,

7.

wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

8.

powoływanie Komisji problemowych oraz ich nadzorowanie i rozwiązywanie,

9.

opracowywanie i zatwierdzanie regulaminów pracy Zarządu,

10. przyjmowanie i skreślanie członków,
11. realizowanie programów działalności i preliminarzy budżetowych, prowadzenie całej
dokumentacji Stowarzyszenia, a zwłaszcza ewidencji członków i składek członkowskich,
12. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążeniu majątku nieruchomego
i ruchomego Stowarzyszenia,
13. Zarząd uprawniony jest do współpracy z instytucjami finansowymi i podejmowania decyzji
dotyczących majątku Stowarzyszenia w zakresie realizacji działań niezbędnych do wykonania
celów statutowych Stowarzyszenia.
14. organizowanie oraz prowadzenie działalności gospodarczej,
15. określanie szczegółowych kierunków działań,
16. powoływanie Sądu Koleżeńskiego.
§ 23
Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Stowarzyszenia oraz podpisywania
dokumentów Stowarzyszenia uprawniony jest:
1) Prezes łącznie z Zastępcą Prezesa, lub
2) Zastępca Prezesa łącznie z Sekretarzem, lub
3) Prezes łącznie z Sekretarzem, lub
4) Członek Zarządu łącznie z osobą upoważnioną przez Zarząd
- nadto w sprawach finansowych konieczny jest podpis Skarbnika.
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§ 24
1. Organem kontrolnym Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.
2. Wybrana przez Walne Zebranie Członków Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków
i wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać czynny udział z głosem doradczym
w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Stowarzyszenia
ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo z winy umyślnej.
§ 25
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) co najmniej raz w roku kontrola działalności statutowej i finansowej Zarządu
Stowarzyszenia,
b) przedstawienie wniosków i zaleceń pokontrolnych,
c) składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu i występowanie z wnioskami
dotyczącymi udzielania absolutorium dla Zarządu,
d) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
§ 26
1. Sąd Koleżeński powołany jest przez Zarząd i wybierany spośród członków Stowarzyszenia.
2. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego,
zastępcę i sekretarza.
3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego mają prawo brać udział w posiedzeniach wszystkich władz
Stowarzyszenia z głosem doradczym.
4. Sąd Koleżeński orzeka w składzie 3 osób.
§ 27
1. Sąd Koleżeński jest powołany przede wszystkim do polubownego rozwiązywania kwestii
spornych i konfliktów, na drodze porozumienia i kompromisu, poprzez obiektywne zbadanie
racji stron oraz wyjaśnienie wszelkich okoliczności związanych ze sprawą, a także w trosce
o dobre imię i interesy Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
1) rozpatrywanie spraw wniesionych przez władze i członków Stowarzyszenia, celem
zastosowania środków oddziaływania wychowawczego,
2) uchwalanie poręczenia społecznego w sprawach członków Stowarzyszenia,
3) rozstrzyganie sporów dotyczących naruszenia Statutu przez członków Stowarzyszenia.
§ 28
Sąd Koleżeński może orzec następujące kary:
1.

upomnienia,
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2.

nagany,

3.

zawieszenia w sprawach członka Stowarzyszenia na okres do 2 lat włącznie,

4.

wykluczenia ze Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§ 29

Na majątek i fundusze Stowarzyszenia składają się:
1. wpisowe i składki członkowskie,
2. dotacje i subwencje,
3. darowizny, zapisy oraz dobrowolne wpłaty członków i innych osób fizycznych
i prawnych,
4. inne dochody,
5. dochód z działalności gospodarczej – służy on wyłącznie realizacji celów statutowych
i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
6. dochód z majątku Stowarzyszenia.
§ 30
1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
2. Zarząd może udzielać pełnomocnictwa do wykonywania określonego rodzaju czynności.
3. W Stowarzyszeniu obowiązuje zakaz udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań
majątkiem Stowarzyszenia członkom Stowarzyszenia, członkom Zarządu, członkom Komisji
Rewizyjnej lub pracownikom Stowarzyszenia oraz osobom pozostającym z nimi w związku
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w linii bocznej
do drugiego stopnia i osobom związanym z nimi stosunkiem przysposobienia, opieki
lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
4. W Stowarzyszeniu obowiązuje zakaz przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz
członków Stowarzyszenia, członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej, pracowników
Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
szczególnie jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
5. Obowiązuje zakaz wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków
Stowarzyszenia, członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej, pracowników
Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu statutowego Stowarzyszenia.
6. Obowiązuje zakaz zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy
oraz ich osoby bliskie.
ROZDZIAŁ VI
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Działalność Stowarzyszenia
§ 31
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych
w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie
w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, Przychód z działalności gospodarczej
służy realizacji celów statutowych, nie może być przeznaczony dla podziału między
jego członków.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) działalność nieodpłatną pożytku publicznego,
b) odpłatną pożytku publicznego,
c) oraz poprzez działalność gospodarczą.
3. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
1) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
2) 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
3) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
4) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
5) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
6) 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
7) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
8) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
9) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
10) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
11) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
12) 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
13) 86.90.D Działalność paramedyczna
14) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
15) 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
16) 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
17) 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych
18) 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
19) 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych
20) 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
21) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
22) 93.12.Z Działalność klubów sportowych
23) 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
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24) 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
4. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
1) 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
2) 85.10.Z Wychowanie przedszkolne
3) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
3) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
4) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
5) 85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
6) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
7) 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
8) 86.90.D Działalność paramedyczna
9) 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
10) 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
11) 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
12) 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
13) 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
14) 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
15) 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
5. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
1) 13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych
2) 15.12.Z Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych;
produkcja wyrobów rymarskich
3) 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych
4) 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy
i materiałów używanych do wyplatania
5) 17.12.Z Produkcja papieru i tektury
6) 17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
7) 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych
8) 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
9) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
10) 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
11) 23.41.Z Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
12) 23.49.Z Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych

12

13) 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
14) 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
15) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów.
16) 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych
17) 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych
18) 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli
19) 32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
20) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
21) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
22) 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych
oraz środków czyszczących
23) 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
24) 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
25) 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
26) 47.21.Z
sklepach

Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych

27) 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów
użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
28) 47.72.Z Sprzedaż detaliczna
w wyspecjalizowanych sklepach

obuwia

29) 47.78.Z Sprzedaż
detaliczna
w wyspecjalizowanych sklepach

pozostałych

30) 47.89.Z Sprzedaż
i targowiskach

detaliczna

i

pozostałych

wyrobów

skórzanych

prowadzona

nowych

wyrobów

prowadzona

wyrobów

prowadzona

na

straganach

31) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
32) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami
33) 49.3 Pozostały transport lądowy pasażerski
34) 49.32.Z Działalność taksówek osobowych
35) 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
36) 49.41.Z Transport drogowy towarów
37) 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
38) 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
39) 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
40) 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
41) 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
42) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
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43) 63.99.Z Pozostała
niesklasyfikowana

działalność

usługowa

w

zakresie

informacji,

gdzie

indziej

44) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
45) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
46) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli
47) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
48) 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
49) 81.29.Z Pozostałe sprzątanie
50) 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
51) 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem
52) 95.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
53) 95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
ROZDZIAŁ VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 32
1. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków
podjętej większością 2/3 głosów biorących udział w Walnym Zebraniu.
2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powoła
Komisję Likwidacyjną, która zgodnie z uchwalonymi wytycznymi przeprowadzi likwidację.
§ 33
Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków może wskazać organizację
lub instytucję społeczną, na którą przejdzie majątek Stowarzyszenia po pokryciu zobowiązań.
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