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STATUT 

 
Stowarzyszenia „Zdrowie” przy Medycznym Studium Zawodowym  

im. Hanny Chrzanowskiej 

w Brzegu 

 

 
Rozdział I.  

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Stowarzyszenie „Zdrowie” przy Medycznym Studium Zawodowym im. Hanny 

Chrzanowskiej w Brzegu, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy 

z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach Dz. U. z 2001 Nr 79, poz. 855 z 

późn. zm. oraz postanowień niniejszego Statutu. 

 

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej – Stowarzyszenie „Zdrowie”. 

 

3. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządowa, prowadzi działalność na rzecz 

ogółu społeczności i na rzecz członków. 

 

4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku 

publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm. 

 

§ 2 

  

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Brzeg, ul. Ofiar Katynia 25 

 

§ 3 

 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze 

szczególnym uwzględnieniem Brzegu, powiatu brzeskiego i województwa 

opolskiego. 

 

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania 

poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 
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§ 4 

  

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony. 

 

§ 5 

 

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi 

organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem 

tych organizacji na zasadach pełnej autonomii. 
 

§ 6 

 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. 

 

2. Stowarzyszenie do prowadzenia swoich działań statutowych może zatrudniać 

pracowników oraz powoływać biura. 

 

3. Stowarzyszenie może zatrudnić członka Stowarzyszenia  na umowę o pracę lub 

umowę zlecenie jeżeli zaistnieje taka potrzeba. 

 

4. Stowarzyszenie może zawierać porozumienia i umowy w sprawie 

współdziałania dla realizacji celów statutowych z innymi Stowarzyszeniami, 

fundacjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi. 

 

Rozdział II.  

 

Cele i sposoby ich realizacji 

 

§ 7 

 

Cele Stowarzyszenia : 

 

1. ochrona i promocja zdrowia. 

 

2. promocja zdrowego stylu życia. 

 

3. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej słuchaczy Zespołu Szkół 

 

4. działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości. 

 

5. działalność oświatowa. 

 

6. działalność kulturalna . 
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7. przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym: 

 

 upowszechnianie kultury fizycznej. 

 

 upowszechnianie zachowań proekologicznych. 

 

8. pomoc ofiarom wypadków losowych, komunikacyjnych oraz ofiarom 

przestępstw. 

 

9. rozwój i modernizacja obiektów szkolnych. 

 

10. rozbudowa bazy dydaktycznej Zespołu Szkół 

 

11. działalność na rzecz mniejszości narodowych. 

 

12. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

13. działalność na rzecz środowiska lokalnego. 

 

14. działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego. 

 

§ 8 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

 

1. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, wykładów, pomocy 

metodycznej 

 

2. propagowanie idei zdrowego stylu życia. 

 

3. organizowanie imprez kulturalnych. 

 

4. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia. 

 

5. pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej. 

 

6. współpraca z organami władzy publicznej, administracji rządowej, 

samorządami, kościołami, związkami wyznaniowymi, instytucjami i organizacjami 

pozarządowymi, mniejszościami narodowymi, z pracodawcami oraz środkami 

masowego przekazu. 

 

7. pozyskiwanie i gromadzenie środków materialnych i funduszy na działalność 

statutową Stowarzyszenia, prowadzenie działalności charytatywnej. 
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8. podejmowanie działań wpływających na poprawę stanu środowiska i zdrowia 

ludzi. 

 

9. prowadzenie działalności gospodarczej 

 

Rozdział III 

 

Członkowie Stowarzyszenia 

 

§ 9 

 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna 

może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

 

2. Stowarzyszenie posiada członków: 

 

 Zwyczajnych, 

 

 Wspierających, 

 

 Honorowych, 

 

§ 10 

 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna 

mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży pisemną deklarację 

zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia. 

 

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż 

w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. 

 

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna 

deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów 

Stowarzyszenia. 

 

4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na 

podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty 

złożenia deklaracji. 

 

5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która 

wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 

 

6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie 

na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia. 
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§ 11 

 

Członkowie zwyczajni mają prawo: 

 

1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia. 

 

2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia. 

 

3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez    

Stowarzyszenie. 

 

4. zgłaszanie wniosków co do działalności Stowarzyszenia. 

 

§ 12 

 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

 

1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów. 

 

2. uczestniczenia w walnych zebraniach członków. 

 

3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszeniach. 

 

4. regularnego opłacania składek. 

 

§ 13 

 
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa 

wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach 

Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 

 

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych 

świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

 

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek. 

 

§ 14 

 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

 

1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej 

na ręce Zarządu. 

 

2. wykluczenia przez Zarząd: 
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 z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek 

członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający sześć 

miesięcy, 

 

 z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania 

postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia, 

 

 ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz 

Stowarzyszenia. 

 

3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu. 

 

4. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej członka wspierającego. 

 

5.      od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w             

Stowarzyszeniu, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 

14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na 

najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest 

ostateczna. 
 

6.      rozwiązanie Stowarzyszenia. 

 

Rozdział IV 

 

Władze Stowarzyszenia 

 

§ 15 

 
Władzami Stowarzyszenia są: 

 

1. Walne Zebranie Członków, 

 

2. Zarząd, 

 

3. Komisja Rewizyjna. 

 

§ 16 

 

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w 

głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie Członków może 

zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego. 
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2. 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, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym 

można powołać nie więcej niż połowę składu organu. 

 

§ 17 

 

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę 

obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. 

 

§ 18 

 

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa pięć lat. 

 

Walne Zebranie Członków 

 

§ 19 

 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 

 

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

 

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i 

co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, 

miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem 

Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się 

zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania 

Walnego Zebrania Członków. 

 

4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 

 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 

 

 z własnej inicjatywy, 

 

 na żądanie członków Komisji Rewizyjnej, 

 

 na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków 

zwyczajnych Stowarzyszenia. 

 

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed 

upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, 
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dla których zostało zwołane. 

 

§ 20 

 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

 

1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia. 

 

2. Uchwalanie zmian statutu. 

 

3. Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia. 

 

4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

 

5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia. 

 

6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu. 

 

7. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego  

 

          majątku. 

 

8. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego. 

 

9. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do 

kompetencji innych władz Stowarzyszenia. 

 

Zarząd 

 

§ 21 

 

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie 

z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 

 

2. W skład Zarządu wchodzi Prezes Stowarzyszenia oraz trzech członków 

wybieranych spośród członków Stowarzyszenia. Na swym pierwszym posiedzeniu 

Zarząd wybiera ze swojego grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. 

 

3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków. 

 

4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu. 

 

5. Zarząd pracuje w oparciu o uchwalony prze siebie regulamin. 
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6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 

na kwartał. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes. 

 

§  22 

 

Do kompetencji Zarządu należy: 

 

1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia. 

 

2. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków. 

 

3. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia. 

 

4. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej. 

 

5. Przygotowywanie programów działania Stowarzyszenia. 

 

6. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 

 

7. Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia. 

 

8. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków. 

 

9. Ustalanie wysokości składek członkowskich. 

 

10. Prowadzenie działalności gospodarczej. 

 

11. Tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych. 

 

12. Powoływanie i odwołanie kierowników jednostek organizacyjnych. 

 

13. Ustalenie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków 

na wynagrodzenie dla pracowników Stowarzyszenia, zatrudnionych w działalności 

statutowej, w działalności nieodpłatnej i płatnej oraz działalności gospodarczej. 

 

Komisja Rewizyjna 
 

§ 23 

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne 

Zebranie Członków. 

 

2. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 

Stowarzyszenia. 
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3. Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest 

uprawniona do: 

 

 Żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących 

działalności Stowarzyszenia 

 Żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych oświadczeń 

 

4. Komisja Rewizyjna składa się z  3  osób w tym przewodniczącego 

wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji. 

 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu 

Stowarzyszenia, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa 

lub podległości z tytułu zatrudnienia oraz nie mogą być skazani prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 

 

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej 

jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący. 

 

§ 24 

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

 

1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia. 

 

2. Ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu. 

 

3. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną 

działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia. 

 

4. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium 

Zarządowi. 

 

5. Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w 

razie jego bezczynności. 

 

6. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. 
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Rozdział V 

 

Majątek i gospodarka finansowa 

 

§  25 

 

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 

 

 składki członkowskie, 
 

 darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze 

sponsoringu, 
 

 dotacje, subwencje, udziały, lokaty, 

 

 z odpłatnej działalności pożytku publicznego, 

 

 dochody z majątku Stowarzyszenia, 

 

 z prac społecznych członków Stowarzyszenia, 

 

 dochody z działalności gospodarczej, 

 

 inne wpływy i dochody. 
 

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie  

           Stowarzyszenia 

 

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi  

          przepisami. 

 

4. Decyzje w sprawach nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzysze- 

          nia podejmuje Zarząd. 

 

5. Stowarzyszenie może nieodpłatnie otrzymywać na własność lub do użytkowa- 

          nia nieruchomości oraz inne prawa majątkowe. 

 

6. Nabywanie, zbywanie i obciążanie składników mienia, tj. nieruchomości  

          środki trwałe oraz zawieranie umów i składanie oświadczeń woli należy do 

          kompetencji Zarządu w imieniu, których działają: prezes, wiceprezes, 

          sekretarz i skarbnik. Oświadczenie woli w powyższych sprawach składają 

          dwie z wymienionych osób równocześnie. 
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§ 26 

 

Działalność gospodarcza 

 
1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących 

realizacji celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

 

2. Dla prowadzenia działalności gospodarczej Stowarzyszenia i innej działalności 

służącej jej celom mogą być tworzone wyodrębnione zadaniowe jednostki 

organizacyjne. 

 

3. Zakres działania jednostek organizacyjnych oraz ich uprawnień i obowiązków 

kierowników jednostek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny, 

uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia. 

 

4. Kierownikiem jednostki organizacyjnej jest kierownikiem w rozumieniu Kodeksu 

Pracy. 

 

5. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia może być również realizowana poprzez 

uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i prawa handlowego. 

 

6. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia w całości służy wyłącznie 

realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między 

jego członków. 

 

7. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia może być: 

 

 47.11.Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W 

NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAG ŻYWNOŚCI, 

NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH  

 

 47.19.Z POZOSTAŁA SPRZEDA DETALICZNA PROWADZONA W 

NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH  

 

 47.21.Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW 

PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH  

 

 47.29.Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI 

PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH  

 

 47.64.Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO 

PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH  

 

 47.73.Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 
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PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH  

 

 47.74.Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, 

WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W 

WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH  

 

 47.75.Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW 

TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH 

SKLEPACH  

 

 56.10.B  RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE  

 

 56.30.Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW  

 

 58.11.Z  WYDAWANIE KSIĄŻEK  

 

 77.21.Z  WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO 

I SPORTOWEGO  

 

 78.10.Z  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC 

PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW  

 

 78.30.Z  POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z 

UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 

 

 79.12.Z  DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 

 

 81.10.Z  DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM 

PORZĄDKU W BUDYNKACH 

 

 81.21.Z  NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I 

OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 

 

 81.22.Z  SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW 

PRZEMYSŁOWYCH 

 

 81.29.Z  POZOSTAŁE SPRZĄTANIE 

 

 82.11.Z  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z 

ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 

 

 82.19.Z  WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE 

DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ 

WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA 
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 82.30.Z  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, 

WYSTAW I KONGRESÓW 

 

 82.99.Z  POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA 

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ 

NIESKLASYFIKOWANA 

 

 85.10.Z  WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 

 

 85.51.Z  POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ 

ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH 

 

 85.52.Z  POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ 

 85.59.A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH 

 

 85.59.B  POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE 

INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 

 

 85.60.Z  DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 

 

 86.90.A  DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA 

 

 86.90.C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

 

 86.90.D  DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA 

 

 86.90.E  POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI 

ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 

 

 87.90.Z  POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM 

 

 88.10.Z  POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W 

PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

 88.91.Z  OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI 

 

 88.99.Z  POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, 

GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 

 

 90.01. DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I 

ROZRYWKĄ 

 

 90.03.Z  ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA 
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 91.01.A  DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK  

 

 93.13.Z  DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE 

KONDYCJI FIZYCZNEJ 

 

 93.21.Z  DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW 

ROZRYWKI 

 

 94.11.Z  DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I 

PRACODAWCÓW 

 

 96.02.Z  FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE 

 

 96.04.Z  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ 

KONDYCJI FIZYCZNEJ 

 

 96.09.Z  POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ 

NIESKLASYFIKOWANA 

 

8.Przedmiotem nieodpłatnej działalności statutowej stowarzyszenia organizacji 

pożytku publicznego jest : 

 

 58.11.Z  WYDAWANIE KSIĄŻEK 

 

 77.21.Z  WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO 

I SPORTOWEGO  

 

 78.10.Z  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC 

PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW  

 

 85.52.Z  POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ 

 

 86.90.E  POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI 

ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 

 

 87.90.Z  POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM 

 

 88.10.Z  POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W 

PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

 88.99.Z  POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, 

GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 
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 90.03.Z  ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA 

 

 91.01.A  DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK  

 

 93.13.Z  DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE 

KONDYCJI FIZYCZNEJ 

 

 

 

 

§ 27 

 
Niniejszy statut zabrania: 

 

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczanie majątkiem Stowarzyszenia w       

stosunku do jego członków, członków organów, lub pracowników oraz osób, z 

którymi pracownicy pozostają w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo 

są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane dalej „osobami 

bliskimi”. 

 

2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków 

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

osób trzecich, w szczególności jeżeli  przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 

preferencyjnych warunkach. 

 

3. wykorzystanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, jego władz lub 

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

trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego 

Stowarzyszenia. 

 

4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w 

których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy 

oraz ich osób bliskich. 

 

Rozdział  VI 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 28 

 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie 

Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy 

członków uprawnionych do głosowania. 
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§ 29 

 

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków 

kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków 

uprawnionych do głosowania. 

 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków 

określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 

 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie 

przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


