STATUT
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej
w Strzelcach Opolskich
Rozdział 1
Postanowienia ogólne.
Art. 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej
w Strzelcach Opolskich, w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. Działalność
Stowarzyszenia jest kontynuacją dorobku i dotychczasowych działań Stowarzyszenia Pomocy
Wzajemnej „Barka” w Strzelcach Opolskich w obszarze ekonomii społecznej.
Art. 2.
Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego, który wraz z nazwą
korzysta z ochrony prawnej.
Art. 3.
Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego statutu i przepisów z ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.),
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Czas trwania Stowarzyszenia jest
nieograniczony.
Art. 4.
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych o
celach niezarobkowych.
Art. 5.
§ 1. Terenem działalności stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zwłaszcza
miasto i gmina Strzelce Opolskie, a siedzibą władz naczelnych jest miasto Strzelce Opolskie.
Stowarzyszenie prowadzi również działalność poza granicami kraju jeżeli wymaga tego
realizacja celów statutowych.
§ 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji i
związków organizacji oraz stowarzyszeń o podobnym zakresie i charakterze działania oraz
podobnych celach statutowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
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Art. 6.
W zakresie swoich celów statutowych stowarzyszenia mogą reprezentować interesy zbiorowe
swoich członków wobec organów władzy publicznej.
Art. 7.
Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
Art. 8.
§ 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej swoich
członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników w tym także swoich
członków.
§ 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, która może być prowadzona
jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego a dochód z niej
przeznaczony jest na działalność statutową.
Art. 9.
Stowarzyszenie prowadzi Centrum Integracji Społecznej.

Rozdział 2
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.
Art. 10.
Celem Stowarzyszenie jest:
a) reintegracja zawodowa i społeczna osób bezdomnych, długotrwale bezrobotnych,
uzależnionych, niepełnosprawnych, opuszczających zakłady karne i innych
podlegających wykluczeniu społecznemu,
b) podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych środowisk i grup
podlegających wykluczeniu społecznemu,
c) edukacja osób i instytucji zainteresowanych realizacją programów reintegracji
społecznej i zawodowej,
d) tworzenie programów reintegracji społecznej i zawodowej grup podlegających
wykluczeniu społecznemu we współpracy z różnymi podmiotami pomocy społecznej
w kraju i zagranicą, instytucjami administracji publicznej, przedstawicielami biznesu,
organizacjami pozarządowymi itp.,
e) tworzenie nowych miejsc pracy przy wykorzystaniu elementów zatrudnienia
socjalnego, spółdzielczości socjalnej oraz ekonomii społecznej i innych,
f) rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
g) przeciwdziałanie uzależnieniom,
h) ochrona środowiska naturalnego.
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Art. 11.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) tworzenie, uruchamianie i prowadzenie elementów zatrudnienia socjalnego: Klubu
Integracji Społecznej, Centrum Integracji Społecznej oraz Spółdzielni Socjalnych
i innych,
b) prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej oraz kursów nauki zawodu
zmierzających do podniesienia kwalifikacji i poziomu wykształcenia osób
podlegających wykluczeniu społecznemu oraz znajdujących się w trudnej sytuacji
materialno – bytowej,
c) prowadzenie zajęć warsztatowych przygotowujących osoby podlegające wykluczeniu
społecznemu do różnych form przedsiębiorczości,
d) organizowanie wsparcia terapeutycznego i działań resocjalizacyjnych,
e) udzielanie pomocy socjalnej w ramach tworzonych programów socjalno –
edukacyjnych,
f) organizowanie staży, seminariów, konferencji, warsztatów itp. dla osób i instytucji
zainteresowanych tworzeniem i rozwojem istniejących programów pomocowych dla
osób zagrożonych lub podlegających wykluczeniu społecznemu, znajdujących się
w trudnej sytuacji materialno – bytowej,
g) wydawanie własnych czasopism, publikacji, biuletynów, folderów itp. dotyczących
reintegracji społecznej i zawodowej, szeroko pojętej edukacji społecznej, rozwijanie
społeczeństwa obywatelskiego,
h) inspirowanie i prowadzenie przedsięwzięć integrujących środowiska osób
podlegających wykluczeniu z innymi grupami społecznymi, organizowanie wydarzeń
o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rekreacyjnym,
i) inspirowanie, popieranie i prowadzenie wymiany doświadczeń oraz rozwijanie
współpracy z organizacjami i instytucjami w kraju i zagranicą,
j) organizowanie konkursów, aukcji, loterii i zbiórek publicznych oraz pozyskiwanie
dotacji i innych środków na realizację celów statutowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa,
k) tworzenie programów zatrudnienia tymczasowego, organizację poradnictwa prawnego
i działalności samopomocowej w zakresie zatrudnienia i spraw socjalnych,
l) nieodpłatną działalność pożytku publicznego,
m) odpłatną działalność pożytku publicznego, z której dochód przeznaczony jest
na realizację zadań statutowych
Art. 12.
Dla osiągnięcia celów statutowych Stowarzyszenie podejmuje wszelkie dostępne i zgodne
z prawem oraz normami współżycia społecznego działania.
Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki.
Art. 13.
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym.
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Art. 14.
Członkami Stowarzyszenia są:
a) członkowie zwyczajni – to każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia,
niezależnie od narodowości, obywatelstwa i miejsca zamieszkania, która złożyła
wypełnioną deklarację członkowską i deklaruje poparcie dla celów statutowych
Stowarzyszenia oraz przedstawia pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
Osoba kandydująca na członka zwyczajnego Stowarzyszenia musi zostać przyjęta
przez Zarząd Stowarzyszenia drogą uchwały,
b) członkowie wspierający – osoby fizyczna lub prawne deklarujące pomoc finansową,
rzeczową bądź merytoryczną na rzecz Stowarzyszenia z tym, że osoba prawna działa
wyłącznie przez swojego przedstawiciela. Członków wspierających przyjmuje po
złożeniu przez nich deklaracji na piśmie w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia,
c) członkowie honorowi – to osoby nie będące członkami zwyczajnymi lub
wspierającymi. Tytuł członka honorowego nadaje w drodze uchwały Walnego
Zebrania Członków Stowarzyszenia po zaopiniowaniu przez Zarząd. Tytuł członka
honorowego nadaje się za wniesienie szczególnych zasług w rozwój i powstanie
Stowarzyszenia. Tytuł członka honorowego może pozbawić jedynie uchwała Walnego
Członków Stowarzyszenia.
Art. 15.
Przynależność do Stowarzyszenia nie stoi na przeszkodzie członkostwu w innych
organizacjach i stowarzyszeniach.

Art. 16.
§ 1. Członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje:
a) czynne i bierne prawo wyborcze,
b) prawo wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności
Stowarzyszenia,
c) prawo korzystania z lokali Stowarzyszenia,
d) prawo posiadania legitymacji i noszenia odznaki Stowarzyszenia,
e) prawo do korzystania z pomocy koleżeńskiej członków Stowarzyszenia,
f) prawo do nieodpłatnego korzystania z urządzeń technicznych i poradnictwa,
g) prawo udziału w spotkaniach i imprezach organizowanych przez władze
Stowarzyszenia,
h) członkowi skreślonemu lub wykluczonemu ze Stowarzyszenia przysługuje prawo
odwołania się do Walnego Zgromadzenia.
§ 2. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
a) brania udziału w działalności stowarzyszenia i celów Stowarzyszenia,
b) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
c) systematycznego opłacania składek członkowskich według zasad ustalonych przez
Zarząd Stowarzyszenia,
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d) przyczyniania się do rozwoju Stowarzyszenia i propagowania jego idei.
e) współdziałania i przestrzegania zasad koleżeńskiej współpracy.
§ 3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają czynnego i biernego prawa
wyborczego. Mogą jednak uczestniczyć z głosem doradczym w władzach statutowych
stowarzyszenia, poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.
§ 4. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązania się z zadeklarowanych
zobowiązań wobec stowarzyszenia, przestrzegania statutu i uchwał stowarzyszenia.
Art.17.
§ 1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje przez:
a) dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia zgłoszone w formie pisemnej,
b) wykluczenie z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres 12
miesięcy po uprzednim pisemnym upomnieniu, w drodze uchwały Zarządu
Stowarzyszenia,
c) śmierć członka,
d) wykluczenie w przypadku naruszenia zasad określonych w Statucie,
nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
e) wykluczenie na skutek pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem
sądu powszechnego,
f) pozbawienie godności członka honorowego w wyniku uchwały Walnego zebrania
Członków Stowarzyszenia.

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia
Art. 18.
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej Zarządem,
3. Komisja Rewizyjna

Art. 19.
Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 2 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Walne
Zebranie może zadecydować o głosowaniu tajnym.
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Art. 20.
W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupełnienie ich składu dokonuje Walne Zebranie Członków.
Art. 21.
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania w pierwszym terminie (quorum), w drugim terminie bez względu na liczbę
obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
Art. 22
W umowie między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim
stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego
organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków.

Art. 23.
§ 1. Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może mieć charakter
zwyczajny lub nadzwyczajny. Do udziału w Walnym Zebraniu Członków uprawnieni są
wszyscy członkowie Stowarzyszenia oraz osoby zaproszone.
§ 2. Walne Zebranie Członków o charakterze sprawozdawczo – wyborczym zwoływane jest
przez Zarząd co 2 lata, a sprawozdawcze raz na rok.
§ 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie
w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
§ 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny zawierający uzasadnienie wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby
członków zwyczajnych,
§ 5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

uchwalanie statutu i zmian w statucie Stowarzyszenia,
ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,
udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,
uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia oraz doraźnych komisji w razie ich
powołania,
g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
6

h) podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych przez Zarząd,
i) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku,
j) podejmowanie uchwał i rozpatrywanie spraw wymagających decyzji Walnego
Zebrania Członków.
§ 6. O terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków członkowie powinni być
poinformowani co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
§ 7. W razie braku quorum określonego w art. 22 niniejszego statutu Zarząd zwołuje Walne
Zebranie Członków w tym samym dniu po upływie 30 minut z tym, że Walne Zebranie
Członków zwołane w tym terminie może podjąć uchwałę bez względu na liczbę obecnych
członków oraz może obradować również w sprawach określonych w § 11. Uchwały
podejmowane są większością 2/3 głosów spośród ogólnej liczby członków obecnych na
zebraniu.
Art. 24.
§ 1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami
Członków. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. Zarząd
jest odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i wykonywanie
uchwał Walnego Zebrania Członków.
§ 2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 członków w tym przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego, sekretarza wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
§ 3. W razie ustąpienia członka Zarządu, jego śmierci lub niemożności pełnienia funkcji
członka przez okres ponad 6-ciu miesięcy – mandat wygasa.
§ 4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu z przyczyn określonych w §. 3
Zarząd może dokooptować do swego grona nowego członka spośród kandydatów
zgłoszonych do Zarządu na Walnym Zebraniu Członków według kolejności uzyskanych
głosów, przy czym liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1\2 składu Zarządu.
§ 5. Zarząd może powołać Prezydium Zarządu składającego się z części osób wchodzących w
skład Zarządu i osób zaproszonych.
§ 6. Członkowie Zarząd Stowarzyszenia nie otrzymuje wynagrodzenia za czynności
wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
§ 7. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
b. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
g. zwoływanie Walnego Zebrania,
h. ustalanie wysokości składek członkowskich
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§ 8. Zarząd Stowarzyszenia powołuje i odwołuje kierownika Centrum Integracji Społecznej.
§ 9. Kierownik Centrum Integracji Społecznej zarządza Centrum. Kompetencje i obowiązki
kierownika określa Regulamin Centrum Integracji Społecznej
§ 10. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący Zarządu.
§ 11. Przewodniczący kieruje pracami Zarządu i reprezentuje go na zewnątrz.
§ 12. Przewodniczący Zarządu sprawuje nadzór merytoryczny nad działalnością powołanej
jednostki organizacyjnej, zawiera i rozwiązuje, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd
Stowarzyszenia, umowę o pracę z kadrą kierowniczą powołanej jednostki organizacyjnej
Stowarzyszenia.
§ 13. Nie otrzymanie absolutorium powoduje odwołanie Zarządu. Odwołanie następuje
uchwałą Walnego Zebrania Członków.
§ 14. Uchwały zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos
przewodniczącego posiedzenia Zarządu.
§ 15. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Art. 25.
§ 1. Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków wybieranych przez Walne Zebranie
Członków. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego
wybieranych z grona kandydatów przez Walne Zebranie Członków.
§ 2. W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, jego śmierci, wykluczenia ze
Stowarzyszenia, niemożności pełnienia funkcji przez okres ponad 6-ciu miesięcy – mandat
członka Komisji wygasa. Skład osobowy Komisji Rewizyjnej w takim przypadku jest
uzupełniany spośród kandydatów zgłoszonych do Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu
Członków według kolejności uzyskanych głosów.
§ 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej;
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za
poprzedni rok.
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§ 4. Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:
a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności
Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
d) wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie
jego bezczynności,
f) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
§ 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu
Stowarzyszenia.

Rozdział 5
Art. 26.
Majątek i gospodarka finansowa
§ 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
§ 2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie,
b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty
d. dochody z działalności gospodarczej
§ 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
§ 5. Kierownik Centrum Integracji Społecznej posiada pełnomocnictwo do zarządzania
majątkiem Centrum z wyłączeniem prawa do zbywania majątku trwałego.
§ 6. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia muszą być wpłacane na konto
Stowarzyszenia i na nim przechowywane.
§ 7. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie
organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
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powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów 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,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Art. 27.
Działalność gospodarcza

§ 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad
określonych przepisami. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie
realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczony do podziału między jego członków.
§ 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
Sekcja A
Dział 01 – Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność
usługową
Dział 02 – Leśnictwo i pozyskiwanie drewna
Sekcja C
Dział 14 – Produkcja odzieży
Dział 16 – Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja
wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania
Dział 17 – Produkcja papieru i wyrobów z papieru
Dział 18 – Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji
Dział 22 – Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
Dział 23 – Produkcja wyrobów z pozostałych niemineralnych surowców niemetalicznych
Dział 25 – Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
Dział 31 – Produkcja mebli
Dział 32 – Pozostała produkcja wyrobów
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Dział 33 – Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń
Sekcja E
Dział 38 – Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem
odpadów; odzysk surowców
Sekcja F
Dział 41 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
Dział 43 – Roboty budowlane specjalistyczne
Sekcja G
Dział 47 – Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami
samochodowymi
Sekcja J
Dział 58 – Działalność wydawnicza
Dział 63 – Działalność usługowa w zakresie informacji
Sekcja L
Dział 68 – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
Sekcja M
Dział 73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
Sekcja N
Dział 77 – Wynajem i dzierżawa
Dział 78 – Usługi związane z zatrudnieniem
Dział 81 – Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i
zagospodarowaniem terenów zieloni
Dział 82 – Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność
wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej
Sekcja P
Dział 85 – Edukacja

11

Sekcja Q
Dział 86 – Opieka zdrowotna
Dział 88 – Pomoc społeczna bez zakwaterowania
Sekcja R
Dział 93 – Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna
Sekcja S
Dział 96 – Pozostała indywidualna działalność usługowa

Art. 28
Sposób reprezentacji

§ 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania oraz obciążania majątku stowarzyszenia
podejmuje Zarząd.
§ 3. Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach
majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rozdział 9
Postanowienia końcowe

Art. 29.
Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Rejestrowego
o zarejestrowaniu Stowarzyszenia lub jego zmian.
Art. 30.
Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez
względu na liczbę obecnych.
Art. 31.
W sprawach wynikających ze stosunku pracy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Pracy.
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Art. 32.
§ 1. Spory wynikłe na tle stosunków prawnych Stowarzyszenia rozstrzygają Sądy w oparciu
o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
§ 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
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