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STATUT   
STOWARZYSZENIA INICJATYW BIESZCZADZKICH 

 „PRZEŁĄCZENIE” 
 

 
 

ROZDZIAŁ  I 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

 
§ 1 

 
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Inicjatyw Bieszczadzkich „Przełączenie” 

 i w dalszej części niniejszego statutu zwane jest  Stowarzyszeniem. 

2. Stowarzyszenie  działa na podstawie ustawy z  7 kwietnia 1989 r.  – Prawo o 

stowarzyszeniach (Dz.U.1989 Nr 20 poz. 104 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2003 Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) 

oraz na podstawie zapisów  niniejszego statutu.  

3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony. 

4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Lutowiska, gm. Lutowiska, powiat bieszczadzki. 

 

§ 2 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania na terenie innych 

państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

3. Stowarzyszenie współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami. 

4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych 

celach.  

§ 3  

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jej członków 

2. Do prowadzenia swych spraw statutowych i organizacyjnych Stowarzyszenie może: 

1) prowadzić i powoływać biura, 

2) zatrudniać pracowników, w tym swoich członków i członków zarządu,  

3) zlecać realizację określonych zadań osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym,  

4) zakładać inne podmioty/organizacje w tym m.in. spółki i spółdzielnie, 

5) przystępować do innych podmiotów/organizacji,  

6) prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód służy wyłącznie realizacji celów 

statutowych.   
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ROZDZIAŁ II 
 

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA 
 

§ 4 

 

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego 

rozwoju lokalnych społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Bieszczadów. 

 

§ 5 

 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku 

publicznego poprzez podejmowanie działań z zakresu:  

 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

2) oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 

3) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

4) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej 

5) społeczeństwa;  

6) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 

7) działalności charytatywnej; 

8) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

9) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 

10) działalności na rzecz integracji cudzoziemców; 

11) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 5 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567); 

12) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

13)  promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy 

14) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

15) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

16) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
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17) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 

gospodarczej; 

18) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

19) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

20) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 

21) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

22) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

23) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

24)  turystyki i krajoznawstwa; 

25) porządku i bezpieczeństwa publicznego; 

26) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

27) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a 

także działań wspomagających rozwój demokracji; 

28) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 

29) ratownictwa i ochrony ludności; 

30) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za 

granicą; 

31) upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 

32) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami; 

33) promocji i organizacji wolontariatu; 

34) pomocy Polonii i Polakom za granicą; 

35) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 

36) działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z 

dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1569 i 1726); 

37) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 

38) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 

praw dziecka; 

39) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

40) rewitalizacji; 

41) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 

ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a. 
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2. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego. Działalność ta może przyjmować 

formę nieodpłatną lub odpłatną. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy 

wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.  

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych 

w przepisach obowiązującego prawa.  

4. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie, 

podejmując uchwałę o jej rozpoczęciu.  

5. Dochody z działalności gospodarczej służą realizacji celów statutowych i nie mogą być 

przeznaczone do podziału między jego członków.  

6. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się  z przedmiotem działalności 

gospodarczej Stowarzyszenia. 

7. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego 

wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, 

kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. To 

postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia 

działalności pożytku publicznego. Wyodrębnienie działalności odpłatnej powierza się 

Zarządowi, który podejmuje stosowną uchwałę. 

 

 

 
 

ROZDZIAŁ  III 
 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§6 

1. Członkami Stowarzyszenia  mogą być osoby fizyczne i prawne, nie pozbawione praw 

publicznych. Członkowie Stowarzyszenia  dzielą się na: 

1) członków zwyczajnych, 

2) członków wspierających, 

3) członków honorowych. 

2. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd podjętą uchwałą nie później niż w 

ciągu 2 miesięcy od złożenia deklaracji. Złożenie wniosku o przyjęcie w poczet członków wyraża 

wolę akceptacji celów i Statutu Stowarzyszenia.  

3. Przyjęcie nowych członków  wspierających odbywa się na podstawie złożonej deklaracji, 

członkowie zwyczajni zobowiązani są złożyć pisemną deklarację oraz rekomendację dwóch 

członków Stowarzyszenia . 

4. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. 
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§7 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie 

Zarządowi, 

2) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną, 

3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku,  

4) działań na szkodę Stowarzyszenia, rażącego naruszania postanowień statutu, utratę praw 

publicznych lub popełnienia przestępstwa z winy umyślnej potwierdzonych prawomocnym 

orzeczeniem sądu, 

5) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek 

członkowskich przez okres przekraczający 12 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia,  

6) braku aktywności w pracach Stowarzyszenia, 

7) śmierci członka, 

8) pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały władz, których tę godność 

nadała. 

2. Przed podjęciem uchwały w sprawach o wykluczenie lub skreślenie Zarząd umożliwia  

członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. 

3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania, w 

terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu lub skreśleniu. Uchwała Walnego 

Zebrania jest ostateczna. 

4. Do czasu rozpatrzenia odwołania członek nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków 

określonych niniejszym statutem.  

5. Skreślenie z listy członków zobowiązuje do zwrotu przedmiotów należących do Stowarzyszenia.  

 

§8 

Członkowie zwyczajni 

 

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych i nie pozbawiona praw publicznych. 

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia  ma prawo: 

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, 

2) uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu, 

3) uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych 

Stowarzyszenia, 

4) uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia, 

5) korzystania z pomocy, dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia. 

3. Członek zwyczajny obowiązany jest do: 

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 
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2) regularnego płacenia składek członkowskich, 

3) uczestnictwa w zebraniach walnych,  

4) czynnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia, 

5) dbania o mienie Stowarzyszenia jako wspólnego dobra wszystkich jego członków,  

6) uaktualniania swoich danych kontaktowych. 

 

§9 

 

Członkowie wspierający 

 

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, osoba fizyczna zainteresowana działalnością 

Stowarzyszenia, które wyraziły wolę przystąpienia do Stowarzyszenia   

w takim charakterze i zdeklarowały sposób i zakres wnoszenia wkładów finansowych i/lub 

rzeczowych i/lub merytorycznych na rzecz Stowarzyszenia. 

2. Członek wspierający ma prawo: 

1) udziału z Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym, 

2) zgłaszania wniosków, opinii i uchwał dotyczących działalności Stowarzyszenia. 

3. Członek wspierający obowiązany jest do: 

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

2) wspieranie celów statutowych Stowarzyszenia  i propagowanie jego dorobku. 

 

§10 

 

Członkowie honorowi 

 

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju regionu 

lub Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych 

Stowarzyszenia. 

2. Członek honorowy Stowarzyszenia  ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom 

zwyczajnym za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego. 

3. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich. 

 
 

ROZDZIAŁ IV 
 

 WŁADZE STOWARZYSZENIA 
 

§11 

1. Władzami Stowarzyszenia  są:  

1) Walne Zebranie 

2) Zarząd 

3) Komisja Rewizyjna. 

 



 7 

 

§12 

 

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia  trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w 

głosowaniu jawnym lub tajnym zwykłą większością głosów obecnych członków Walnego 

Zebrania. 

2. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania 

kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia. Gdy 

liczba dokooptowanych członków władz przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z 

wyboru, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu odbycia wyborów 

uzupełniających. 

3. Odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej może nastąpić tylko uchwałą Walnego Zebrania na 

pisemny wniosek co najmniej 3/4 członków zwyczajnych Stowarzyszenia  w głosowaniu 

jawnym, większością zwykłą uprawnionych do głosowania. 

4. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.  

 

§13 

 

Walne Zebranie  

 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia  

2. W Walnym Zebraniu biorą udział: 

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, 

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście. 

 

§14 

 

1. Walne Zebranie Członków może być sprawozdawcze, zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarządu: 

1) z własnej inicjatywy Zarządu, 

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

3) na wniosek ¾ członków zwyczajnych Stowarzyszenia  

 

§15 

 

1. Sprawozdawcze Walne Zebranie zwołuje się raz na rok, a zwyczajne raz na 5 lat. 

2. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków co 

najmniej 7 dni przed terminem zebrania w formie listu elektronicznego lub sms na telefon 

komórkowy lub telefonicznie na podane przez członków adresy/numery telefonów. 

3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w I terminie i bez względu na liczbę 

obecnych członków w II terminie. 
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4. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia  powinno się odbyć w terminie nie 

dłuższym niż jeden miesiąc od podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia żądania.  

5. Nadzwyczajne Walne zebranie może odwołać członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed 

upływem terminu kadencji władz Stowarzyszenia  i powołać w to miejsce innego członka 

Zarządu lub Komisji Rewizyjnej na czas odbycia zwyczajnego Walnego Zebrania.  

 

§16 

 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy: 

1) uchwalenie statutu i jego zmian, 

2) przyjmowanie rezygnacji członków władz Stowarzyszenia,  

3) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia, 

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 

5) powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu, 

6) ustalanie wysokości składki członkowskiej, 

7) udzielanie, bądź odmowa udzielenia co roku absolutorium Zarządowi na wniosek 

Komisji Rewizyjnej, 

8) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz innych spraw i wniosków 

zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia,  

9) nadawanie członkostwa honorowego, 

10) podjęcie uchwały o likwidacji Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.  

2. Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są wyłącznie sprawy umieszczone w porządku 

obrad Walnego Zgromadzenia, chyba że Walne Zebranie Członków podejmie stosowną 

decyzję. 

 

§17 

 

Zarząd 

 

1. Zarząd składa się z 2 do 6 członków. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa i Skarbnika, a 

także może wybrać dodatkowo Wiceprezesów i Członków Zarządu.  

2. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe. 

 

§18 

 

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na rok. 

2. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy 

obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu, w tym Prezesa.  W sytuacji 

równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. 

3. Do reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz w sprawach nie wymagających zaciągania 

zobowiązań majątkowych uprawniony jest jednoosobowo Prezes. W przypadku nieobecności 

Prezesa, Stowarzyszenie może reprezentować inny Członek Prezydium Zarządu.  
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4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w 

szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Prezydium 

Zarządu działających łącznie.  

 

§19 

 

1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 

1) realizacja celów Stowarzyszenia, 

2) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego 

Zebrania, 

3) reprezentowanie Stowarzyszenia  na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

4) dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał o nabywaniu, 

zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia, 

5) sporządzanie sprawozdań z działalności,  

6) zwoływanie Walnych Zebrań, sporządzanie protokołów z posiedzeń, 

7) przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających, 

8) ustalanie wymiaru i rodzaju zatrudnienia oraz wielkości środków na 

wynagrodzenia,   

9) realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami 

Stowarzyszenia , 

10) rozpatrywanie sporów między członkami Stowarzyszenia  powstałych na tle 

działalności Stowarzyszenia,  

11) podejmowanie decyzji dotyczących zmiany siedziby biura Stowarzyszenia, 

12) podejmowanie działań związanych z realizacją celów Stowarzyszenia  nie 

zastrzeżonych dla Walnego Zebrania, 

13) dokonywanie ocen realizacji powierzonych zadań przez poszczególnych członków 

Stowarzyszenia.   

 

§20 

 

1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenia za pełnione funkcje. 

2. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu za pełnione funkcje 
określa Walne Zgromadzenie. 

3. Miesięczne wynagrodzenie Członków Zarządu oraz pracowników nie może przekroczyć 
wartości 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni, zgodnie z 
zapisem Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
art. 9., ust. 1., pkt. 2). 

4. W umowach między członkiem Zarządu a Stowarzyszeniem  oraz w sporach z nim, 

Stowarzyszenie  reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej (Komisja Rewizyjna) 

wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik, którym może być m.in. inny członek 

Zarządu, powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.  
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§21 

 

Komisja Rewizyjna 

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia  powołanym do sprawowania kontroli nad 

jego działalnością. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 członków, w tym Przewodniczącego i Członków Komisji 

wybieranych przez Walne Zebranie,  którzy:  

1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, 

we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości 

służbowej, 

2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym 

 

 

§22 

 

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

1) Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności 
statutowej Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki 
finansowej i opłacania składek członkowskich  

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli, 

3) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności  
Stowarzyszenia  i Zarządu Stowarzyszenia, 

4) wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi. 

5) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. 

 
 

ROZDZIAŁ V 
 

MAJATEK, FUNDUSZE i DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA STOWARZYSZENIA  
 

§  23 

 

1. Majątek i fundusze Stowarzyszenia  powstają z: 

1) składek członkowskich, 

2) darowizn, spadków i zapisów, 

3) dochodów z majątku i imprez, 

4) ofiarności publicznej, 

5) dotacji, grantów i subwencji, 

6) dochodów z własnej działalności Stowarzyszenia,  

7) przychodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego,  
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8) wpływów z działalności gospodarczej. 

2. Majątek Stowarzyszenia powstaje również z przychodów uzyskiwanych z związku z udziałem 

Stowarzyszenia w projektach  krajowych i międzynarodowych. 

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje 

Zarząd  

4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na potrzeby urzeczywistnienia celów 

Stowarzyszenia określonych w § 4 i § 5 Statutu. 

5. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd na mocy uchwały. 

6. Organem odpowiedzialnym za prowadzenie działalności gospodarczej jest Zarząd 

Stowarzyszenia 

7. Prowadzenie działalności gospodarczej wymagającej koncesji, zezwolenia lub wpisu do 

odpowiedniego rejestru zgodnie z przepisami szczególnymi, rozpoczęte zostanie po  uzyskaniu 

przez Stowarzyszenie odpowiednich koncesji, pozwoleń i wpisów. 

8. Przyjmuje się rok obrotowy  od 1 stycznia do 31 grudnia 

 

§  24 

1. Przedmiotem przeważającej działalności gospodarczej Stowarzyszenia  jest prowadzenie 
działalności  związanej z zakwaterowaniem  (kod PKD 55…) 

2. Pozostałe przedmioty działalności gospodarczej Fundacji to: 

1) Produkcja artykułów spożywczych (kod PKD 10…) 

2) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi 

(kod PKD 47…) 

3) Działalność usługowa związana z wyżywieniem (kod PKD 56…) 

4) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (kod PKD 73…) 

5) Wynajem i dzierżawa (kod PKD 77…) 

6) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz 

pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (kod 

PKD 79…) 

7) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i 

zagospodarowaniem terenów zieleni (kod PKD 81…) 

8) Edukacja (kod PKD 85…) 

9) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (kod PKD 93…) 

 

§  25 

1. Stowarzyszenie zarządzane jest na zasadach demokratycznych, opartych na zasadzie 

partycypacji pracowników.  

2. Jeżeli Stowarzyszenie zatrudnia co najmniej troje pracowników w formie umowy o pracę i/lub 

na podstawie umów cywilnoprawnych, osoby te wybierają spośród swojego grona 

Przedstawiciela. 
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3. Przedstawiciel wybierany jest zwykłą większością głosów w wyborach demokratycznych. 

Szczegółowe zasady wyboru Przedstawiciela określa regulamin ustalony przez Zarząd 

Stowarzyszenia i uzgodniony z osobami, o których mowa w ust. 1. 

4. Kadencja Przedstawiciela trwa dwa lata od dnia jego wyboru, z zastrzeżeniem, że wygasa  

automatycznie wcześniej w przypadku kiedy wygasają wszelkie stosunki pracy i umowy 

cywilnoprawne pomiędzy Stowarzyszeniem a Przedstawicielem. Wówczas powoływany jest 

nowy Przedstawiciel, zgodnie z procedurą opisaną w ust. 1-2. 

5. Do kompetencji Przedstawiciela należy w szczególności: 

a) zapoznawanie się nie rzadziej niż raz do roku z wynikami działalności gospodarczej 
Stowarzyszenia oraz wyrażanie opinii w tym zakresie; 

b) opiniowanie zasad organizacji pracy ustalanych przez Stowarzyszenie w zakresie 
prowadzonej przez niego działalności oraz zmian proponowanych w tym zakresie; 

c) opiniowanie strategii działania Stowarzyszenia i oraz propozycji działań Stowarzyszenia na 
rzecz jego celów statutowych; 

d) wypowiadanie się na temat stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz 
działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia w Stowarzyszeniu; 

e) wypowiadanie się na temat działań, które mogą powodować istotne zmiany  
w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia w Stowarzyszenia; 

f) reprezentowanie pracowników Stowarzyszenia oraz osób zatrudnianych w Stowarzyszeniu 
na innej podstawie w przypadkach, w których przepisy powszechnie obowiązującego 
prawa przewidują obowiązek konsultacji pracodawcy z przedstawicielem załogi. 

 

 

§  26 

Zabrania się: 

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia  

w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom,  

z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo  w stosunku pokrewieństwa 

lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu 

przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej „osobami bliskimi”, 

2. przekazywania majątku Stowarzyszenia  na rzecz jego członków, członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 

w szczególności jeżeli przekazanie to następować by miało bezpłatnie lub na warunkach 

preferencyjnych, 

3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia  na rzecz członków, członków organów lub 

pracowników  oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 
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4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich 

osób bliskich.  

 
 

ROZDZIAŁ  VI 
 

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA  
 

§ 27 

 

Zmianę  statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia  uchwala Walne Zebranie Członków  większością 

2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania 

w pierwszym  terminie oraz bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.  

 

 

§ 28 

 

1. Wnioski o zmianę statutu i  rozwiązanie Stowarzyszenia   może składać zarząd Stowarzyszenia  

z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej ½ ogólnej liczby członków. 

2. Zawiadomienie członków Stowarzyszenia  o terminie walnego zebrania, na którym ma być 

rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, powinno być doręczone wraz 

z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.  

 

§ 29 

 

1. W razie rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie wyznacza Komisję Likwidacyjną w 

składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania Walnego Zebrania, uchwałę  

o rozwiązaniu Stowarzyszenia   podejmuje sąd rejestrowy, wyznaczając likwidatora. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wskazuje 

podmioty, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia po wypełnieniu jego 

zobowiązań. 

 

 § 30 

 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy z 

dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o Stowarzyszeniach  (Dz.U.1989 Nr 20 poz. 104 z późn. zm.) 


