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ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „Kolory”, w dalszych postanowieniach 
Statutu zwane jest Stowarzyszeniem.  

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Leszno. 
 

§ 2 
1. Stowarzyszenie działa na terenie województwa wielkopolskiego. 
2. Stowarzyszenie może prowadzić działania na terenie całego kraju, a także podejmować 

działalność poza jego granicami zgodnie z właściwymi przepisami prawa w tej materii.  
 

§ 3 
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 
2. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej Członków. Do prowadzenia 

swych spraw może zatrudnić pracowników, w tym także swoich członków. 
3. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach 

szczegółowych. 
 

§ 4 
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych organizacji o tym samym lub podobnym 

profilu działania. 
2. O przystąpieniu bądź wystąpieniu z organizacji, o których mowa w ust. 1 decydują Walne 

Zebranie Członków, zgodnie z zapisami niniejszego Statutu. 
 

§ 5 
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej 
pożytku publicznego. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego 
w zakresie: 

1) 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna – prowadzenie NZOZ Hospicjum Domowego 

- porady, diagnostyka i leczenie świadczone przez lekarzy specjalistów; 

2) 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna – prowadzenie NZOZ Hospicjum Domowego - 

działalność fizjoterapeutów; 

3) 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych – prowadzenie NZOZ Hospicjum 

Domowego - opieka pielęgniarska; 

4) 86.90.D Działalność paramedyczna – prowadzenie NZOZ Hospicjum Domowego - 

działalność paramedyczna; 

5) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana – prowadzenie NZOZ Hospicjum Domowego - działalność w 

zakresie zdrowia psychicznego świadczona przez psychologów i psychoterapeutów; 

6) 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych – prowadzenie NZOZ Hospicjum Domowego - odwiedzanie osób 

w podeszłym wieku i chorych w ich domach; 

7) 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i 

domowego – prowadzenie NZOZ Hospicjum Domowego - wypożyczanie różnego 
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rodzajów artykułów użytku osobistego, domowego ułatwiających pielęgnację 

pacjenta w domu; 

8) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 

promowanie filozofii i podstaw opieki paliatywnej przez wdrażanie różnorodnych 

form tej opieki; 

9) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 

udział w zjazdach, sympozjach, konferencjach, kursach, szkoleniach, w tym w 

szczególności w zakresie opieki paliatywnej; 

10) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 

podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników hospicjum oraz osób 

współpracujących; 

11) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana – nabór i szkolenie wolontariuszy w dziedzinie między innymi 

opieki paliatywnej oraz prowadzenie i promocja wolontariatu; 

12) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana - organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i 

turystycznych, warsztatów, świetlic, szkoleń, obozów, konferencji, konkursów, loterii i 

zbiórek publicznych oraz wystaw i innych przedsięwzięć o podobnym charakterze, a 

także organizacja i udostępnianie miejsc do realizacji tego typu przedsięwzięć; 

13) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 

niesklasyfikowana – prowadzenie ośrodków, placówek edukacyjnych, opiekuńczo-

wychowawczych, wypoczynkowych oraz zakładów opieki zdrowotnej; 

14) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana – współpraca z administracją publiczną, organizacjami 

pozarządowymi, sektorem biznesu oraz wszelkimi innymi podmiotami krajowymi i 

zagranicznymi, a także osobami fizycznymi zainteresowanymi realizacją celów 

statutowych; 

15) 58.11.Z Wydawanie książek – prowadzenie działalności wydawniczej; 

16) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana – promocja osób i instytucji wspierających działalność 

Stowarzyszenia. 

2. Cały dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami) Stowarzyszenia jest przekazywany na 

działalność pożytku publicznego. 

 
§ 6 

1. Celem Stowarzyszenia jest: 

1) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905); 

2) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

3) promocja i organizacja wolontariatu; 

4) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 

5) działalność charytatywna; 

6) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
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7) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 

8) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i ekologii; 

9) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i 
ochrony praw dziecka; 

10) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 
 

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) prowadzenie NZOZ Hospicjum Domowego - porady, diagnostyka i leczenie 
świadczone przez lekarzy specjalistów; 

2) prowadzenie NZOZ Hospicjum Domowego - działalność fizjoterapeutów; 

3) prowadzenie NZOZ Hospicjum Domowego - opieka pielęgniarska; 

4) prowadzenie NZOZ Hospicjum Domowego - działalność paramedyczna; 

5) prowadzenie NZOZ Hospicjum Domowego - działalność w zakresie zdrowia 
psychicznego świadczona przez psychologów i psychoterapeutów; 

6) prowadzenie NZOZ Hospicjum Domowego - odwiedzanie osób w podeszłym wieku i 
chorych w ich domach; 

7) prowadzenie NZOZ Hospicjum Domowego - wypożyczanie różnego rodzajów 
artykułów użytku osobistego, domowego ułatwiających pielęgnację pacjenta w 
domu; 

8) promowanie filozofii i podstaw opieki paliatywnej przez wdrażanie różnorodnych 
form tej opieki; 

9) udział w zjazdach, sympozjach, konferencjach, kursach, szkoleniach, w tym w 
szczególności w zakresie opieki paliatywnej, 

10) podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników hospicjum oraz osób 
współpracujących; 

11) nabór i szkolenie wolontariuszy w dziedzinie między innymi opieki paliatywnej oraz 
prowadzenie i promocja wolontariatu; 

12) organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i turystycznych, 
warsztatów, świetlic, szkoleń, obozów, konferencji, konkursów, loterii i zbiórek 
publicznych oraz wystaw i innych przedsięwzięć o podobnym charakterze, a także 
organizacja i udostępnianie miejsc do realizacji tego typu przedsięwzięć; 

13) prowadzenie ośrodków, placówek edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, 
wypoczynkowych oraz zakładów opieki zdrowotnej; 

14) współpracę z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi, sektorem 
biznesu oraz wszelkimi innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi, a także 
osobami fizycznymi zainteresowanymi realizacją celów statutowych; 

15) prowadzenie działalności wydawniczej; 

16) promocję osób i instytucji wspierających działalność Stowarzyszenia. 
 

Rozdział II 
Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 
§ 7 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym. 
 

§ 8 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1. członków zwyczajnych, 
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2. członków wspierających, 
3. członków honorowych. 

§ 9 
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, która akceptuje statutowe cele Stowarzyszenia. 
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana 

działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub 
rzeczową. 

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój 
idei Stowarzyszenia. 

4. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie 
pisemnej deklaracji. 

5. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na 
podstawie wniosku 5 Członków Stowarzyszenia. 

6. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu 
Stowarzyszenia. 

§ 10 
1. Członek zwyczajny ma prawo: 

1) wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia, 

2) brać udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, 

3) występować z wnioskami i postulatami do władz Stowarzyszenia, 

4) korzystać z innych uprawnień wynikających z przynależności do Stowarzyszenia. 
2. Członek wspierający i honorowy Stowarzyszenia, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa 

wyborczego, posiada prawa określone w § 10 ust. 1 pkt. 2-4. 
3. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział, z głosem doradczym, w 

statutowych władzach Stowarzyszenia. 
4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich. 

 
§ 11 

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany: 

1) brać czynny udział w działaniach Stowarzyszenia, realizować jego cele i uchwały, 

2) czynnie uczestniczyć w życiu i pracach Stowarzyszenia i opłacać składki, 

3) przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał i decyzji jego władz, 

4) sumiennie pełnić powierzone funkcje. 
2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązania się z deklarowanych 

świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. 
 

§ 12 
1. Członkostwo w Stowarzyszaniu ustaje wskutek: 

1) skreślenia z powodu: 
a. śmierci osoby fizycznej lub utraty osobowości prawnej, 
b. dobrowolnej pisemnej rezygnacji, 

2) wykluczenia z powodu: 
a. rażącego łamania Statutu, 
b. działania wbrew uchwałom władz Stowarzyszenia, 
c. naruszania zasad współżycia koleżeńskiego, 
d. niepłacenia składek przez okres 6 miesięcy, 
e. innych działań na szkodę Stowarzyszenia. 
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2. Decyzję w sprawie skreślenia i wykluczenia Członka podejmie w drodze uchwały Zarząd 
Stowarzyszenia. 

 
Rozdział III 

Władze Stowarzyszenia 
 

§ 13 
1.Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków, 
2) Zarząd Stowarzyszenia, 
3) Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata i liczona jest od dnia wyborów. 
 

§ 14 
Walne Zebranie Członków 

 
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1) uchwalanie podstawowych kierunków działalności Stowarzyszenia, 

2) wybieranie i odwoływanie ze swego grona Przewodniczącego, 
Wiceprzewodniczącego i Skarbnika, 

3) wybór Prezesa Zarządu i pozostałych jego Członków, 

4) wybór Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, 

5) przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu 
Stowarzyszenia oraz przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,  

6) podejmowanie uchwał o nadaniu tytułu honorowego członka, 

7) podejmowanie uchwał o przystąpieniu jako członka bądź wystąpieniu z organizacji o 
charakterze krajowym, 

8) podejmowanie uchwał w sprawie zmian w Statucie, 

9) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 

10) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego, 

11) zatwierdzanie regulaminu uchwalonego przez Zarząd, 

12) podejmowanie innych uchwał w istotnych sprawach Stowarzyszenia. 
3. W Walnym Zebraniu Członków mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym Członkowie 

honorowi, Członkowie wspierający i zaproszeni goście. 
4. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
5. Zwyczajne Walne Zebranie Członków ma charakter sprawozdawczy lub sprawozdawczo-

wyborczy. 
6. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz w roku. 
7. Termin, miejsce odbycia i porządek obrad ustala Zarząd. 
8. Zarząd zobowiązany jest powiadomić Członków Stowarzyszenia o terminie, miejscu 

odbycia i planowanym porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. 

9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 

1) z własnej inicjatywy, 

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 

3) na wniosek co najmniej 3/10 Członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 
10. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków musi odbyć się w ciągu 2 miesięcy od dnia 

złożenia wniosku; obraduje nad sprawami dla których został zwołany. 
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11. Zarząd zobowiązany jest powiadomić Członków Stowarzyszenia o terminie, miejscu 
odbycia i wnioskowanym przedmiocie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 
Członków Stowarzyszenia, tak aby mogli się z nimi zapoznać przed tym terminem. 

12. Obrady Walnego Zebrania Członków otwiera Prezes Zarządu lub inny Członek Zarządu lub 
Komisji Rewizyjnej, a następnie zarządza wybór Przewodniczącego i 
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza (Protokolanta) spośród osób posiadających czynne i 
bierne prawo wyborcze. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków kieruje obradami i 
czuwa nad prawidłowością ich przebiegu. 

13. Uchwały Walnego Zebrania Członków, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są: 

1) w I terminie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co 
najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania Członków,  

2) w II terminie wyznaczonym 30 minut później w tym samym dniu bez względu na 
liczbę osób uprawnionych do głosowania zwykłą większością głosów. 

14. Głosowanie jest jawne. 
15. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. 

 
§ 15 

Zarząd 
 

1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Stowarzyszenia i działa w oparciu o 
regulamin uchwalony przez jej Członków i zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków. 

2. Zarząd składa się z trzech osób. 

3. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezes, skarbnik wybrany przez Walne Zebranie 
Członków. 

4. Na pierwszym swym zebraniu wyborczym Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, 
Wiceprezesa i Skarbnika. 

5. Prezes Zarządu: 
1) kieruje pracami Zarządu, 
2) dokonuje podziału obowiązków pomiędzy Członków Zarządu,  
3) prowadzi bieżącą działalność Stowarzyszenia pomiędzy posiedzeniami, 
4) reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz wobec innych podmiotów. 

6. Członkiem zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej raz na 6 miesięcy i 
zwołuje je Prezes lub zastępujący Wiceprezes. 

8. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy 
składu. 

9. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu 
członkowie Zarządu i protokolant. 

10. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy: 
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

3) uchwalenie regulaminu pracy Zarządu, 

4) zasięganie opinii niezależnych źródeł i ekspertów co do programu i sposobu realizacji 
celów Stowarzyszenia, 

5) prowadzenie ewidencji Członków Stowarzyszenia, 

6) ustanawianie minimalnej, obowiązkowej składki członkowskiej, 

7) przyjmowanie Członków zwyczajnych i wspierających, 

8) wydawanie odznaczeń i legitymacji, 
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9) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia i wykluczenia Członków Stowarzyszenia, 

10) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 

11) określanie zasad prowadzenia gospodarki finansowej i dbałość o prawidłowość 
rozliczeń finansowych, 

12) składanie na Walnym Zebraniu rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i 
Stowarzyszenia oraz rocznego sprawozdania finansowego, 

13) ustanawianie pełnomocników, 

14) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami, 

15) ustalanie wzorów pieczęci, znaków i odznak Stowarzyszenia, 

16) uchwalanie budżetu, 

17) inne nie zastrzeżone dla pozostałych władz. 
 

§ 16 
Komisja Rewizyjna 

 

1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli i nadzoru nad Stowarzyszeniem. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 Członków.  

3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: 

1) Przewodniczący, 

2) Wiceprzewodniczący, 

3) Sekretarz. 
4. Komisja Rewizyjna na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona 

Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 
5. Do zakresu zadań Komisji Rewizyjnej należy:  

1) kontrola co najmniej raz do roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w 
szczególności gospodarki finansowej Stowarzyszenia i realizacji uchwał Walnego 
Zebrania, 

2) składanie na zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków sprawozdań z działalności 
Komisji i rocznej oceny działalności Zarządu, 

3) przedstawianie Zarządowi wniosków i zaleceń dotyczących działalności 
Stowarzyszenia, 

4) na zakończenie kadencji Zarządu przedstawienie Walnemu Zebraniu oceny 
działalności Zarządu wraz z wnioskiem o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium 
(wniosek o nie udzielenie absolutorium musi być poparty istotnymi argumentami 
związanymi z naruszeniem statutu lub brakiem realizacji uchwał Walnego Zebrania). 

6. Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:  

1) żądania od Zarządu Stowarzyszenia przedstawienia wszelkich dokumentów 
dotyczących działalności Stowarzyszenia,  

2)  żądania od Członków Zarządu Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych 
wyjaśnień, 

3)  wnioskowania o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. 
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

1) nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku 
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 
podległości służbowej, 

2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

8. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tymże 
organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 
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przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

9. Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu 
jawnym w obecności co najmniej połowy liczby Członków. W przypadku równej liczby 
głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

10. Komisja Rewizyjna funkcjonuje w oparciu o Regulamin uchwalony przez jej Członków i 
zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków. 

 
Rozdział IV 

Majątek Stowarzyszenia 
 

§ 17 
Majątek Stowarzyszenia pochodzi z następujących źródeł: 

1) wpływy ze składek członkowskich, których wysokość ustala Zarząd Stowarzyszenia, 
2) darowizny, zapisy i spadki, 
3) dotacje, 
4) wpływy z ofiarności publicznej, 
5) dochody z działalności gospodarczej, 
6) inne działania i źródła prawnie dopuszczalne. 

 
§ 18 

Ogólne zasady gospodarowania majątkiem i ewidencji finansowej Stowarzyszenia określi 
Zarząd Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
§19 

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów 
statutowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

2. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na realizację celów statutowych i nie 
może być przeznaczony do podziału między jego Członków. 

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, w następujących dziedzinach: 
1) 86.10.Z Działalność szpitali; 

2) 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna; 

3) 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna; 

4) 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna; 

5) 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych; 

6) 86.90.D Działalność paramedyczna; 

7) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana; 

8) 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych; 

9) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 

niesklasyfikowana; 

10) 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z 

przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; 

11) 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach; 
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12) 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 

13) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 

Internet; 

14) 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i 

targowiskach; 

15) 18.12.Z Pozostałe drukowanie; 

16) 58.11.Z Wydawanie książek; 

17) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; 

18) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza; 

19) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację; 

20) 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i 

domowego. 

 
§20 

Stowarzyszenie nie może: 
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku 

do jego Członków, Członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi 
Członkowie, Członkowie organów oraz pracownicy 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”, 

2) przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz Członków Stowarzyszenia, Członków jego 
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, 

3) wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego Członków, Członków jego organów 
lub pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu 
Stowarzyszenia,  

4) nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 
Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich Osoby bliskie, na 
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 
Rozdział V 

Postanowienia końcowe 
 

§ 21 
1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie 

kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów 
według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dobranych w ten sposób Członków władz 
nie może przekroczyć 1/3 liczby Członków pochodzących z wyborów. 

2. Przedmiotowe uprawnienie określone w ust 1 przysługuje Walnemu Zebraniu Członków. 
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§ 22 
1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków 

majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób działających łącznie: 
Prezes lub Wiceprezes i Skarbnik. 

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa. 
3. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz upoważnieni są wszyscy Członkowie. 
 

§ 23 
1. Wybory do władz Stowarzyszenia przeprowadza się w głosowaniu jawnym. 
2. Jeśli Statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby Członków. 
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach 

Stowarzyszenia. 
 

§ 24 
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne 

Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy 
Członków uprawnionych do głosowania. 

2. Uchwalenie Statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być 
przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy zostały umieszczone w 
porządku obrad Walnego Zebrania Członków. 

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków  określa 
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 

4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w 
Statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 
stowarzyszeniach. 

 
 
 
 
 
Niniejszy Statut został uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków 
Stowarzyszenia w dniu 24.08.2016. 


