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Załącznik do Uchwały nr 9/2015                                                                                        Tekst Ujednolicony 
Walnego Zgromadzenia Członków 
Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA 
z dnia 30 czerwca 2015 roku 

 

 

Statut Stowarzyszenia – GRUPA ODROLNIKA 

 
 
 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

 

§1. 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA i jest w dalszej części statutu 
Stowarzyszeniem. 

2. Stowarzyszenie może zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. 

 

§2. 

1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach 
(Dz.U.Nr.20 poz.104) oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.  

2. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24.04.2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz. U z 2003 r. nr 96, poz.873 z późn. zm.). 

3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony. 

 

§3. 

1. Terenem działania jest Europa - zaś siedziba mieści się w Polsce w województwie małopolskim  
na terenie Gminy Pleśna we wsi Rzuchowa. 

2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym przedmiocie 
działania za zgodą 2/3 członków Stowarzyszenia. 

 

§4. 

1. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

2. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami  
i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym. 

3. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego go znaku graficznego. 

 
 

§5. 

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. 

2. Stowarzyszenie jest apolityczne i nie jest związane z żadnym wyznaniem, 

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów 
statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest 
przeznaczany na realizację celów statutowych Stowarzyszenia, 

4. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia spraw bieżących, biur oraz do realizacji 
zadań statutowych i zadań służących osiągnięciu statutowych celów oraz przedsięwzięć, 

5. Prezes i członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą być zatrudnieni przez Stowarzyszenie tylko  
w następujących przypadkach: 

a) do prowadzenia spraw, których realizacja jest niemożliwa w ramach obowiązków wynikających  
z pełnionej społecznie funkcji  
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b) w sytuacji, kiedy praca, wykonywana na rzecz Stowarzyszenia przez osobę funkcyjną, odpowiada 
dziennemu wielogodzinnemu zatrudnieniu, lub uniemożliwia zatrudnienie  u  innego pracodawcy. 

6. W stosunku do pracowników etatowych Stowarzyszenia, obowiązki kierownika zakładu pracy w rozumieniu 
przepisów prawa pracy pełni Prezes Stowarzyszenia. 

7. Świadczenia na rzecz Stowarzyszenia mogą wykonywać wolontariusze na podstawie przepisów ustawy  
z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz .U. z 2003 r. nr 96, p. 837  
z późn. zm.). 
 

 

 

Rozdział 2 
Cele i środki działania 

 

§6. 

1. Celem Stowarzyszenia jest:  

a) Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami krajów członkowskich Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych z nią, 

b) Działanie na rzecz integracji oraz samej młodzieży i społeczności z krajów członkowskich Unii 
Europejskiej i krajów stowarzyszonych z nią, 

c) Promocja idei europejskiego społeczeństwa obywatelskiego zdającego sobie sprawę z konieczności 
aktywnego udziału w procesie Integracji Europejskiej i z konieczności jego dalszego utrzymania, 

d) Podtrzymywanie i promocja tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

e) Wspieranie przedsiębiorczości, 

f) Działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

g) Ochrona i promocja zdrowia, zdrowego stylu życia, świadomego odżywiania i postaw przyjaznych 
środowisku, 

h) Zbiór i upowszechnianie informacji z zakresu: 

1) Integracji europejskiej i historii Europy, 

2) Problematyki młodzieżowej i społecznej w Unii Europejskiej i w krajach stowarzyszonych z nią, 

3) Turystyki i migracji europejskiej, 

4) Funduszy i metod wsparcia Unii Europejskiej dla społeczeństwa, 

5) wiedzy przyrodniczej i zagadnień związanych z technikami uprawy ekologicznej i tradycyjnej, 

6) zdrowego stylu życia, świadomego odżywiania i postaw przyjaznych środowisku, 

i) Promowanie idei ekonomii społecznej, 

j) Podejmowanie działań zmierzających do zagospodarowywania niewykorzystanych obiektów na cele 

statutowe oraz do prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

§7. 

1. Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele przez:  
 

a) Edukację, w tym organizację konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań, szkoleń, wystaw,  

b) Budowę lokalnych i pozalokalnych koalicji i partnerstw, 

c) Usługi szkoleniowo-doradcze, 

d) Ogłaszanie konkursów o tematyce ekologicznej i innej, zgodnej z celami działalności, 

e) Organizowanie i/lub koordynacja lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych przedsięwzięć 
ekologicznych i innych zgodnych z celami działalności Stowarzyszenia, 

f) Wymiany młodzieży, spotkania, festiwale i inne projekty krajowe oraz międzynarodowe, 

g) Prowadzenie działalności wydawniczej  w tym redagowanie różnego rodzaju publikacji takich jak np: 
periodyków młodzieżowych, broszur, katalogów i serwisów internetowych, 

h) Współpracę z podobnymi organizacjami, placówkami edukacyjnymi, instytucjami, podmiotami  
  i mediami działającymi na terenie Unii Europejskiej i w krajach stowarzyszonych z nią, 
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i) Finansowanie i prowadzenie Centrum Współpracy i Integracji Europejskiej (w tym jego budowa) 
zlokalizowanego w Rzuchowej (woj. małopolskie, powiat tarnowski, gmina Pleśna) na działce 
ewidencyjnej nr 76/2,  

j) Finansowanie i prowadzenie Centrum Produktu Lokalnego (w tym jego budowa) zlokalizowanego w 
Rzuchowej (woj. małopolskie, powiat tarnowski, gmina Pleśna) na działce ewidencyjnej nr 76/2, 

k) Współudział w lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych przedsięwzięciach ekologicznych i innych 
zgodnych z celami działalności Stowarzyszenia,  

l) Prowadzenie ośrodków edukacyjnych dla młodzieży i dorosłych, w tym szkół i przedszkoli, 

m) Organizowanie zajęć terenowych, wycieczek, zielonych szkół, przedszkoli, szkół, obozów letnich i 
zimowych oraz wczasów i ośrodków agroturystycznych,  

n) Zakup odzieży, żywności, pomocy szkolnych, sprzętu komputerowego i innych przedmiotów i 
przekazywanie ich na potrzeby osób lub instytucji, 

o) Tworzenie przedsiębiorstw społecznych, 

p) Prowadzenie działalności gospodarczej, której dochód przeznaczany będzie na cele statutowe 
Stowarzyszenia. 

 
 
 

Rozdział 3 
Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 
 
 

§8. 

1. Członkowie dzielą się na:  
 

a) Zwyczajnych,  

b) Wspierających,  

c) Honorowych.  

§9. 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy, kto akceptuje statut i cele stowarzyszenia oraz: 
 

a) Ukończył 18 lat, 

b) Nie został ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo, 

c) Nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo umyślne oraz nie 
został mu postawiony zarzut umyślnego popełnienia przestępstwa, 

d) Złożył wypełnioną i podpisaną deklarację członkowską, 

e) Odbył wcześniej okres próbnego członkostwa wyznaczonego przez Zarząd trwającego nie dłużej niż 24 
(słownie: dwadzieścia cztery) miesiące od dnia złożenia deklaracji członkowskiej, 

f) Został przyjęty przez Zarząd. 

 
 

§10. 

1. Członek zwyczajny ma prawo:  
 

a) Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,  

b) Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,  

c) Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,  

d) Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.  

 
 

§11. 

1. Do obowiązków członka zwyczajnego należy: 
  

a) Przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,  

b) Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,  

c) Regularne opłacanie składek członkowskich na rachunek bankowy Stowarzyszenia. 
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§12. 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana 
merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie 
przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.  

2. Członek wspierający posiada prawa określone w §10. pkt. 1. c) i pkt. 1 d) oraz prawo uczestnictwa  
w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.  

3. Członek wspierający - osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.  

 
§13. 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji 
celów statutowych Stowarzyszenia.  

2. Członkostwo honorowe nadaje walne zgromadzenie na wniosek Zarządu.  

3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku 
płacenia składek członkowskich.  

 

§14. 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:  

a) Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu, 

b) Skreślenia przez Zarząd z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres, co najmniej  
3 miesięcy, bez konieczności uprzedniego upominania,  

c) Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia 
lub działania na szkodę Stowarzyszenia,  

d) Wydania orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu ze Stowarzyszenia z powodu nieprzestrzegania 
regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia, 

e) Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego - osobę prawną,  

f) Śmierci. 

 
2. Od uchwały lub orzeczenia w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie złożone na 

piśmie, w terminie 30 dni od daty publikacji informacji na temat skreślenia lub wykluczenia na witrynie 
internetowej stowarzyszenia, do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna. 
 
 

 
 

Rozdział 4 
Władze Stowarzyszenia 

 

§15. 

1. Władzami Stowarzyszenia są:  

a) Walne Zgromadzenie,  

b) Zarząd,  

c) Komisja Rewizyjna,  

d) Sąd Koleżeński. 

 

2. Kadencja władz trwa 6 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od 
uchwały Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie.  

3. Jeśli Statut nie stanowi inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co  
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.  

4. W przypadku wystąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej lub Sądu 
Koleżeńskiego, władzom przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może 
przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. 
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§16. 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

 

§17. 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co 6 lat jako 
sprawozdawczo - wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie lub e-mailem lub za pomocą strony 
internetowej stowarzyszenia o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 
dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.  

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd: 

a) Z własnej inicjatywy,  

b) Na żądanie Komisji Rewizyjnej,  

c) Na wniosek 1/3 ogółu członków, 

 zawiadamiając członków pisemnie lub e-mailem lub za pomocą strony internetowej stowarzyszenia o jego 
terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia. 

3. Jeśli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy 
obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i w drugim 
terminie bez względu na liczbę obecnych.  

4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:  

a) Uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,  

b) Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,  

c) wybór, zawieszanie i odwoływanie  prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej i Sądu 
Koleżeńskiego, 

d) Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz odznak Stowarzyszenia, 

e) Nadawanie godności członka honorowego,  

f) Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutowych lub rozwiązania się Stowarzyszenia,  

g) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego, 

h) Uchwalanie regulaminów wewnętrznych z wyłaczeniem regulaminów o których mowa w §19 ust 1 pkt p,  

i) Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.  

j) wybór, zawieszanie i odwoływanie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Stowarzyszenia  
w sporach oraz w czynnościach prawnych z członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. 

5. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący, zastępca i sekretarz.  

6. Prezydium Walnego Zgromadzenia wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością 
obecnych członków spośród członków stowarzyszenia nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej. 

 

§18. 

1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.   
 

2. Zarząd liczy od 4 do 6 członków i składa się zawsze z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika oraz  
w przypadku wybrania do zarządu więcej niż 4 osoby dodatkowo z Członków Zarządu w liczbie do 2. 

3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak jak raz na miesiąc. 

4. Każdy członek zarządu składa oświadczenie o spełnieniu ustawowych wymogów dotyczących członkostwa 
tj.: oświadcza że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 
publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

§19. 

1. Do kompetencji Zarządu należy:  

a) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,  
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b) Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne 
Zgromadzenie, 

c) Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,  

d) Sporządzanie sprawozdań z działalności, 

e) Zwoływanie Walnych Zgromadzeń,  

f) Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,  

g) Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających,  

h) Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia, 

i) Powołuje i rozwiązuje komisje problemowe, zespoły badawcze i inne formy organizacyjne przydatne dla 
działalności Stowarzyszenia.  

j) Powoływanie, zawieszanie i odwoływanie regionalnych przedstawicieli o których mowa w rozdziale 5  

k) powoływanie i odwoływanie dyrektora biura stowarzyszenia oraz zatrudnianie i zwalnianie innych 
pracowników stowarzyszenia, 

l) ustalanie wielkości zatrudnienia, wielkości środków na wynagrodzenia i zasad wynagradzania 
pracowników stowarzyszenia, 

m) podejmowanie uchwał w sprawie dzierżawy, nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości, 

n) podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania kredytów i pożyczek, 

o) podejmowanie decyzji o przystapieniu do innych organizacji, 

p) Uchwalanie regulaminów organizacyjnych biura stowarzyszenia,  

q) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji. 

2. Stosunek pracy z członkami Zarządu Stowarzyszenia nawiązuje i rozwiązuje pełnomocnik wybrany przez  
Walne Zgromadzenie Członków a z innymi osobami zatrudnionymi w Stowarzyszeniu dwóch członków 
Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes. 

 
 
 

§20. 

1. Komisja Rewizyjna składa się z od 2 do 3 członków, spośród których wybiera przewodniczącego.  

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

a) Kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,  

b) Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli, 

c) Występowanie do Zarządu z żądaniami wyjaśnień oraz żądaniami przedstawienia wszelkich 
dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia, 

d) Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,  

e) Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem  
w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.  

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

4. 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 mogą być skazani wyrokiem prawomocnym 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 rok poprzedni. 

5.  Każdy członek Komisji Rewizyjnej składa oświadczenie o niekaralności oraz o niepozostawaniu w związku 
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, braku pokrewieństwa, powinowactwa i podległości z tytułu zatrudnienia 
wobec członków zarządu. 
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§21. 

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu ani Komisji 
Rewizyjnej 

a) Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie pisemnych wniosków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
dotyczących naruszenia norm statutowych przez członków, 

b) Sąd Koleżeński rozpatruje też spory pomiędzy członkami na pisemny wniosek zainteresowanych, 

c) Sąd Koleżeński podejmuje rozpatrzenie wniosków w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia ich 
złożenia, 

d) Sąd Koleżeński prowadzi postępowanie i może wymierzać kary upomnienia, nagany, okresowego 
zawieszenia praw członkowskich do 6 miesięcy i wykluczenia ze Stowarzyszenia, 

e) Sąd Koleżeński zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich 
członków stowarzyszenia, 

 

f) Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego 
Zgromadzenia w ciągu miesiąca od ogłoszenia orzeczenia. 

 

Rozdział 5 
Regionalni przedstawiciele, ich prawa i obowiązki 

 

§22. 

1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu, Zarząd Stowarzyszenia drogą uchwały może 
powołać i odwołać regionalnych przedstawicieli Stowarzyszenia na terenie każdego województwa 
(nazywanego regionem). 

 
 

§23. 
 

1. Regionalni przedstawiciele stowarzyszenia powoływani są na czas określony albo nieokreślony. 

2. Regionalnym przedstawicielem Stowarzyszenia w wskazanym regionie może być jedynie członek zwyczajny 
Stowarzyszenia. 

 
§24. 

 
1.  Do obowiązków regionalnego przedstawiciela Stowarzyszenia w wyznaczonym regionie należy: 
 

a) Pośredniczenie w kontaktach władz Stowarzyszenia z władzami administracji samorządowej danego 
regionu - szczebla wojewódzkiego, miejskiego, powiatowego i gminnego, 

b) Reprezentowanie Stowarzyszenia i jego władz w kontaktach z prasą regionalną, 

c) Koordynowanie działań stowarzyszenia w regionie oraz koordynowanie przepływu informacji pośród 
członków Stowarzyszenia zamieszkujących dany region, 

d) Dbanie o dobre imię Stowarzyszenia i jego godne reprezentowanie w wyznaczonym regionie. 

 
 

Rozdział 6 
Majątek Stowarzyszenia 

 

§25. 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

2. Na fundusze składają się:  

a) Wpływy ze składek członkowskich oraz z dotacji statutowej, 

b) Dotacje, darowizny, spadki, zapisy,  

c) Dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami 

d) dochody ze zbiórek i imprez publicznych 

e) odpisy 1% podatku dochodowego, 

f) nawiązki sądowe, zbiórki publiczne, kampanie, sponsoring.  



Statut Stowarzyszenia – GRUPA ODROLNIKA  z dnia 30.06.2015  8/9

3. W celu zachowania przejrzystości działania stowarzyszenia oraz uniemożliwienie wyprowadzania majątku  
poza organizację zakazuje 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 powinowactwa w linii bocznej do 
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami 
bliskimi" 

b) Przekazywania jej 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 ze 
statutowego celu organizacji, 

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 

4. Całość dochodów Stowarzyszenia musi zostać przekazana na działalność statutową Stowarzyszenia. 

5. Stowarzyszenie wolne środki finansowe może lokować w lokaty bankowe, instrumenty finansowe, pożyczki, 
udziały oraz nieruchomości, pod warunkiem, że całość dochodu przeznaczy na cele statutowe tj. na cele 
działalności pożytku publicznego. 

6. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie 
mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.  

 

Rozdział 7  
Sposób reprezentacji 

 
 

§26. 

1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składnia innych oświadczeń woli w szczególności  
w sprawach majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających 
łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.  

2. Do ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. 

 
 
 

Rozdział 8  
Działalność gospodarcza 

 

§27. 

1. Dla realizacji swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach 
określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie: 

a) wynajmu sal (kod PKD: 68.20.Z) 
b) sprzedaży pamiątek (kod PKD 47.19.Z) 
c) sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych (kod PKD: 47.19.Z) 
d) sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (kod PKD: 47.99.Z) 
e) pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (kod 

PKD 47.99.Z) 
f) pakowania produktów (kod PKD: 82.92.Z) 
g) pozostałych pozaszkolnych form edukacji gdzie indziej niesklasyfikowanych (kod PKD: 85.59.B) 
h) prac naukowo – badawczych (kod PKD: 72.20.Z). 
i) działalności obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (kod PKD: 93.13.Z) 
j) przygotowywania i podawania napojów (kod PKD: 56.30.Z) 
k) pozostałej usługowej działalności gastronomicznej (kod PKD: 56.29.Z) 
l) wytwarzania gotowych posiłków i dań (kod PKD: 10.85.Z) 
m) przetwórstwa mleka i wyrobu serów (kod PKD: 10.51.Z) 
n) sprzedaży hurtowej mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (kod PKD: PKD 

46.33.Z) 
o) produkcji soków z owoców i warzyw (kod PKD: 10.32.Z)  
p) pozostałego przetwarzania i konserwowania owoców i warzyw (kod PKD: 10.39.Z) 
q) produkcji lodów (kod PKD: 10.52.Z) 
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r) produkcji pieczywa; produkcji świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (kod PKD: 10.71.Z) 
s) produkcji makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych (kod PKD: 10.73.Z) 
t) Wytwarzanie produktów przemiału zbóż (kod PKD: 10.61.Z) 
u) przygotowywania i dostarczania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (kod PKD: 56.21.Z) 
v) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie 

oprogramowania (kod PKD: 58.1) 
w) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (kod PKD: 

73.12. B) 
x) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (kod PKD: 

73.12.D) 
y) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (kod PKD: 82.30.Z) 

 
2. Stowarzyszenie  prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako działalność dodatkową w stosunku 
do działalności pożytku publicznego.  

4. Prowadzona przez stowarzyszenie działalność gospodarcza jest jedynie działalnością uboczną, służącą 
pozyskiwaniu środków na prowadzenie działalności statutowej. 

5. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na cele statutowe na działalność pożytku publicznego. 

6. Stowarzyszenie nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej 
w odniesieniu do tego samego podmiotu działalności.  

 
Rozdział 9 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§28. 

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie 
większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania  
w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.  

2. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku 
Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.  

 
 
Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego przyjęciu tj. 30 czerwca 2015 roku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


